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Вітаю
у Вроцлаві!

Я радий, що Вашим вибором стала столиця
Нижньої Сілезії. Час покаже, що це було вдале рішенням – я в цьому переконаний.
Вроцлав – це місто з динамічним розвитком
та багатою мультикультурною історією, яке сміливо прямує в майбутнє. Нас вирізняє високий
показник економічного розвитку, велика кількість робочих місць, що постійно збільшується,
а завдяки вигідному географічному розташуванню в самому серці Європи, сюди легко дістатися.
Можливо, саме тому тут проживає вже понад 120
тисяч іноземців, а їх кількість постійно зростає.
Як місто, яке з відповідальністю ставиться до
кожного свого мешканця, ми прагнемо щоб усі
новоприбулі, незалежно від свого походження,
віросповідання чи способу буття – почувалися
в нас добре. Тому ми підтримуємо та розвиваємо також діяльність, яка полегшить новим вроцлав’янам і вроцлав’янкам пошук свого місця
в нашому місті. Ми відкриваємо наступні інформаційні пункти та центри активності для мігрантів та мігранток «WroMigrant», та разом із партнерами готуємо різні інформаційні матеріали, які
містять практичну інформацію щодо багатьох
важливих справ, таких як перебування, навчання, мовні курси, охорона здоров’я та транспорт.
Вірю, що завдяки цій підтримці та надзвичайній відкритості вроцлав’ян, Ви швидко почуватиметеся у нас, як удома. Я хотів би, щоб так сталося. Щоб ми могли разом формувати майбутнє
Вроцлава – місця, де панує толерантність, різноманіття, мультикультурність і взаємоповага.
З найкращими побажаннями
Яцек Сутрик

Мер міста Вроцлава
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то загляньте в розділ «Автомобіль», де ми
помістили інформацію, пов’язану з реєстрацією
автомобіля
та
отриманням
польського
водійського посвідчення. У розділі «Безпека» Ви
знайдете інформацію про те, як діяти в ситуаціях,
що загрожують здоров’ю чи життю, і на допомогу
яких служб Ви можете розраховувати. З розділу
«Консульські установи» Ви дізнаєтеся, які
почесні консульства діють у Вроцлаві, а розділ
«Міжнародний захист» ближче ознайомить Вас
зі справами, що стосуються біженства та інших
форм захисту іноземців у Польщі. «Консультаційні пункти для громадян» – це розділ, що
містить інформацію про пункти, у яких можна
отримати безоплатні юридичні, психологічні
та педагогічні консультації різними мовами.
В останньому розділі – «Інформаційні пункти для мігрантів/ок» заміщено контактні дані
установ та організацій, у яких Ви можете отримати
безоплатну допомогу в індивідуальних справах,
пов’язаних із перебуванням у Польщі.
Пам’ятайте, що кожне правило має низка
винятків. Нашою метою є надання Вам основної
інформації стосовно тем, які можуть Вас цікавити,
а також які допоможуть акцентувати увагу
на проблеми, з якими Ви можете зіткнутися після
переїзду до нової країни та міста, особливо, якщо Ви
не володієте польською мовою. Якщо Ви в чомусь
сумніваєтеся – завжди можна проконсультуватися
з нами телефоном, електронною поштою чи
особисто.
Ми бажаємо Вам не тільки швидко
адаптуватися, а й відчути себе тут, як удома.
Сподіваємося, що Ви швидко почнете сприймати
Вроцлав як наше спільне місто та збагачувати його
своєю присутністю, досвідом і культурою.
Запрошуємо Вас у наш офіс ВроМігрант.
Команда ВроМігрант
ВроМігрант. Інформаційний пункт
та центр активності для мігрантів/
ок – Вроцлавський центр суспільного
розвитку
пл. Домініканська 6 (І поверх, кабінет № 14)
50-159 Вроцлав
тел.: +48 71 77 24 950
e-mail: wromigrant@wcrs.wroclaw.pl
WWW: www.wielokultury.wroclaw.pl
Графік роботи: понеділок – п’ятниця 9:00–16:00
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Ми раді, що Ви приїхали у Вроцлав
Ми добре знаємо, що кожен початок на новому
місці є важким та викликає багато питань. Як і де
потрібно легалізувати своє перебування? Де і
як отримати медичну допомогу? Чи є відповідні
мовні курси? У яку школу можна записати дітей?
Ось чому ми створили цей довідник.
Кожний розділ присвячений окремій темі, яка
може Вас цікавити. У розділі «Проживання» Ви
дізнаєтеся про легалізацію перебування в Польщі
на підставі таких документів, як-от візи, дозволу
на тимчасове і постійне проживання, карти
поляка чи карти довгострокового резидента
Європейського Союзу (ЄС). Знайдете також
інформацію про реєстрацію проживання та номер
PESEL. Розділ «Робота» стосується, насамперед,
отримання дозволу на роботу. Тут міститься
також вказівки як і де шукати роботу у Вроцлаві.
У розділі «Освіта» міститься інформація про
систему освіти в Польщі, представлені різні
типи шкіл, правила прийому, а також підказки
де шукати курси польської мови для мігрантів/
ок. «Медичні послуги» – це розділ, у якому Ви
дізнаєтеся про систему функціонування державної
охорони здоров’я у Польщі. Тут також можна
знайти інформацію про те, які щеплення є
обов’язковими в нашій країні, де звертатися за
медичною допомогою в нічний час, у святкові дні
та в надзвичайних ситуаціях. Також тут міститься
інформація
про
профілактичну
медицину,
допомогу особам, які зазнають насильства в сім’ї
та про психіатричну допомогу. У розділі «Соціальна допомога та виплати, пов’язані з дитиною
і вихованням» ми замістили інформацію про
безоплатну психологічну та сімейну допомогу,
а також про виплати, пов’язані з дитиною,
наприклад, про популярну в Польщі допомогу
500+. Розділ «Управління реєстрації актів цивільного стану» – це, зокрема, збір інформації
про реєстрацію народження дитини, укладення
шлюбу, отримання свідоцтва про смерть, а також про транскрипцію іноземного свідоцтва про
народження чи шлюб для подальшого внесення
їх до польських реєстрів. Розділ «Житло» – це
кілька порад із пошуку помешкання у Вроцлаві та
укладення договору оренди житла. Розділ «Пункти обслуговування мешканців» стосується
офіційних пунктів прийому, що функціонують
у Вроцлаві, де можна вирішити різні справи,
пов’язані з органами влади. Розділ «Міський
транспорт» подає практичні поради, пов’язані
з користуванням громадським транспортом
у Вроцлаві. Якщо Ви віддаєте перевагу автомобілю,

Подяка
Щиро дякуємо всім людям, установам та організаціям, які своєю підтримкою долучилися до створення цього видання. Особливу подяку складаємо
Міжнародній організації з міграції (МОМ), Об’єднанню на підтримку інтеграції багатокультурного
суспільства NOMADA та Фундації Україна за цінні
консультації.
Довідник ВроМігрант – це новий проєкт, який
постійно розвивається, і тому, запрошуємо кожного до його співтворення та розвитку.
Пропозиції, зауваження та ідеї надсилайте
на електронну адресу: wromigrant@wcrs.wroclaw.pl
Заміщена тут інформація не є джерелом права. Автори з належною ретельністю опрацьовували матеріали в довіднику, щоб вони відповідали чинному законодавству станом на 20.02.2020
р. Однак потрібно пам’ятати, що інформація, заміщена в довіднику, стосується, передусім, найчастіших випадків, і може не в повному обсязі
стосуватися конкретних справ. Перелік та види
документів, які можуть вимагати адміністративні
органи під час розгляду справ, може відрізнятися
від тих, що подані тут, та залежить від конкретної
справи. У разі виникнення будь-яких сумнівів рекомендуємо звернутися до органу, відповідального за розгляд Вашої справи, або ознайомитися
з положеннями законодавства самостійно.
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Проживання
Вроцлав – це місто з безліччю можливостей для професійного, соціального та культурного розвитку. Однак,
щоб Ви могли повною мірою цим скористатися, Ваше
перебування у Польщі повинно бути легальним. Дізнайтеся, що потрібно зробити для отримання дозволу
на проживання та дозволу на проживання і роботу, а також де звернутися по допомогу у вирішенні цих питань.
У цьому розділі нашого довідника Ви дізнаєтеся:
- як легалізувати своє перебування в Польщі;
- як отримати візу, дозвіл на тимчасове і постійне проживання, карту поляка або статус довгострокового резидента ЄС;
- хто має право контролювати законність Вашого
перебування;
- що таке реєстрація місця проживання та номер PESEL.

Легалізація перебування стосується громадян, так званих, третіх країн, тобто, жителів країн, що не входять до Європейського
Союзу. Якщо Ви ставитеся до цієї групи осіб,
то для того, щоб в’їхати до Польщі та перебувати на її території, Вам потрібно мати
спеціальні документи. Віза дає право на в’їзд
та перебування протягом періоду, що вказаний у візі. Тому протягом легального перебування Ви повинні подати заяву про отримання дозволу на проживання. Для того,
щоб працювати в Польщі, необхідно отримати дозвіл на роботу.
Натомість, громадяни Європейського Союзу не потребують візи для в’їзду, але після
прибуття до Польщі вони повинні зареєструвати своє місце перебування (див. підрозділ
«Громадяни Європейського Союзу»). Справи,
пов’язані з легалізацією перебування чи працевлаштування, розглядаються в Нижньосілезькому воєводському управлінні.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

Віза
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Для того, щоб в’їхати до Польщі, потрібно, як правило, отримати візу. Без візи можуть в’їхати громадяни країн Європейського
Союзу, оскільки вони користуються правом
безвізового руху в межах Європейського
Союзу/Європейської економічної зони (ЄС/
ЄЕЗ). Громадяни країн, які не є членами Європейського Союзу/Європейської економічної зони (ЄС/ЄЕЗ), але їх країни підписали з
Польщею договір про безвізовий режим,
можуть в’їхати до Польщі і перебувати на території країни без візи протягом 90 днів.
Перелік країн, які підписали такий договір з Польщею, доступний на вебсторінці Міністерства закордонних справ.
Докладнішу інформацію про правила
отримання візи можна знайти за посиланням:
udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstwtrzecich/chce-przyjechac-do-polski/czy-potrzebujewizy (PL/EN/RU)
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Шенгенська віза (тип С) – це короткострокова віза, що дає право на один чи декілька в’їздів до Польщі, загальна тривалість
яких не перевищує 90 днів протягом кожних
180 днів, що відраховуються з дати першого
в’їзду на територію Шенгенської зони.
До Шенгенської зони (2020 р.) входять:
Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Іспанія, Нідерланди,
Литва, Люксембург, Латвія, Мальта, Німеччина, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Швеція, Угорщина, Італія та держава,
що не входять до ЄС: Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн та Швейцарія.
До Шенгенської зони не входять Кіпр,
Болгарія, Ірландія, Румунія, Великобританія
та Хорватія.
Національна віза (тип D) – це довгострокова віза, яка потрібна у випадку, якщо Ви плануєте залишитися в Польщі більше ніж на 90
днів протягом кожних 180 днів. Національна
віза уможливлює в’їзд до Республіки Польща
та надає право на безперервне перебування
на її території чи право на кілька послідовних
в’їздів та перебування на цій території, що
сумарно становлять понад 90 днів протягом
строку дійсності візи, але не більше ніж рік.
Як обчислити період, протягом якого
можна перебувати в Польщі?
Тут Ви знайдете спеціальний калькулятор для самостійного обчислення періодів
короткострокового перебування на підставі
так званої Шенгенської візи типу С: ec.europa.
eu/home-affairs/content/visa-calculator_en (EN/
FR/ES/TR/RU)
Де отримати візу?
Заяви на отримання польських віз потрібно подавати до консульських установ
і посольства Республіки Польщі за кордоном (не обов’язково в країні походження).
Процедура видання візи проводиться також
за кордоном. Варто розпочати з реєстрації
на прийом у відповідному консульстві. Це
можна зробити за допомогою онлайн-платформи: www.e-konsulat.gov.pl
Щоб отримати докладну інформацію про
візову процедуру, найкраще звернутися до
польського посольства чи консульства в країні,
у якій Ви перебуваєте (не обов’язково в країні
походження). Повний список польських
представництв у світі можна знайти за
посиланням: www.gov.pl/web/dyplomacja/
polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie (PL/ENG)
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Легалізація перебування
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Дозвіл на тимчасове
проживання
Для процесу легалізації перебування ключовим є подання заяви про видання дозволу
на проживання до закінчення строку легального перебування на території Польщі, тобто,
протягом 90-денного періоду – так званого
безвізового руху чи протягом строку дії візи.
Заяву потрібно подати не пізніше ніж в останній день легального перебування на території Республіки Польщі. Термін подання заявки
буде вважатися дотриманим також у разі поданням заяви рекомендованим листом за посередництвом поштового відділення (Poczta
Polska) (також не пізніше ніж в останній день
легального перебування).
Заявку можна заповнити онлайн (для
цього потрібно спочатку зареєструватися
в інформаційній системі «Przybysz» і зробити
резервацію: (https://przybysz.duw.pl/dokumentydo-pobrania/). Заповнену та роздруковану
заяву можна подати:
• особисто в Нижньосілезькому воєводському управлінні у Вроцлаві (для цього потрібно спочатку зареєструватися
в інформаційній системі «Przybysz» та
замовити візит https://przybysz.duw.pl/
system-rezerwacji-wizyt). Підтвердженням подачі правильно заповненої
заяви буде відтиск штампа у Вашому
паспорті, який зробить службова особа управління.
• за посередництвом поштового управління, надіславши документи рекомендованим листом, – у цьому випадку
доказом Вашого легального перебування у Польщі буде підтвердження
про надання рекомендованого листа,
тому потрібно зберегти його. Практика показує, що варто надсилати заяву
також з проханням про «зворотнє підтвердження отримання». Тоді є доказ
не тільки того, що лист був надісланий,
але й того, що його отримали в місці
призначення. Заяву потрібно надсилати на адресу:

Wojewoda Dolnośląski
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
Якщо Ви маєте питання, зателефонуйте
в довідкову службу:
Іноземці: +48 71 701 11 00, +48 801 43 00 86
Для абонентів, що телефонують з-за
кордону: +48 717 261 585
Адреса електронної пошти: info@duw.pl
(EN/PL/RU/UK)
Пам’ятайте:
Важливо замістити розбірливий підпис
на кожному документі. Варто підписувати документи розбірливо, а саме іменем та
прізвищем, оскільки нерозбірливий підпис
може бути підставою для виклику в справі
про доповнення документів.
Якщо Ви вчасно подали заяву про надання дозволу на тимчасове проживання, і вона
не містить формальних недоліків (або формальні недоліки були вчасно виправлені),
воєвода ставить штамп у Вашому паспорті,
що є підтвердженням подання заяви. Належне подання заяви гарантує Вам легальне перебування до видання остаточного рішення у Вашій справі.
Варто бути активним після подачі заяви. Останніми роками час розгляду справи
значно збільшився з огляду на велику кількість поданих заяв. Не буде зайвим нагадати
про справу, також у письмовій формі.
Варто також пам’ятати, що належне подання заяви (отримання штампу, що підтверджує подання заяви), хоч і гарантує
легальне перебування на території Польщі,
але не дозволяє вільно переміщатися Шенгенською зоною, а також поза її межами. Для
цього необхідні додаткові документи: дійсна
віза чи карта на проживання.
Докладну інформацію, що стосується
заяви, процедур, зборів, заміни карти чи
також часто задаваних питань можна знайти на порталі «Przybysz»: przybysz.duw.pl/
cudzoziemcy-pobyt (PL/UK/ANG/RU)
Комплексна система для
обслуговування іноземців «Przybysz»
Нижньосілезьке воєводське управління підготувало Комплексну систему для обслуговування іноземців «Przybysz» (https://
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przybysz.duw.pl) у чотирьох мовних версіях:
англійською, українською, російською та
польською мовами.
Портал «Przybysz» працює подібно до
онлайн-банкінгу. Кожен, хто зареєструється
на порталі, отримує логін та пароль, і в такий спосіб може контролювати свої справи.
Інформаційна частина порталу містить
набір корисної інформації для мігрантів/ок,
зокрема про те, які закони застосовуються
до іноземців у Польщі, як вирішити справу
в управлінні. Операційна частина порталу
призначена для зареєстрованих осіб.
Реєстрація облікового запису на Інформаційному порталі: przybysz.duw.pl, заповнення
у ньому онлайн-заявки, а потім видрукування та подання її в управління може пришвидшити обробку Вашої заявки та дасть змогу
відстежувати статус Вашої справи.

Дозвіл на постійне проживання
У Польщі іноземці можуть також подавати заяви про надання їм дозволу на постійне
проживання.
Дозвіл на постійне проживання надається іноземцеві за його заявою на невизначений строк. Як правило, підставою для
видання цього виду дозволу є польське походження чи наявність інших форм родинних зв’язків із польським громадянином.
Наприклад:
• заявник має польське походження та
має намір оселитися на території Республіки Польща для постійного проживання;
• заявник має дійсну карту поляка та має
намір оселитися на території Республіки
Польща для постійного проживання.
• заявник перебуває в шлюбі, що визнається польським законодавством,
з громадянином Польщі, та перебував у цьому шлюбі протягом не менше ніж три роки до дати подачі заяви
про видання дозволу на постійне
проживання, а також безпосередньо
перед поданням цієї заяви перебував
безперервно на території Республіки
Польща протягом не менше ніж два
роки на підставі дозволу на тимчасове
проживання, наданого у зв’язку з одруженням із громадянином Польщі.

Карта поляка
Якщо Ви маєте чи мали близьких родичів польського походження та плануєте приїхати до Польщі чи після приїзду хочете легалізувати своє перебування на триваліший
період, Ви можете подати заяву про отримання карти поляка.
Власник карти поляка отримує різні права. Він, зокрема, звільняється від плати за
прийняття та розгляд заяви про отримання польської національної візи, надання
польського громадянства та дозволу на постійне проживання. Карта поляка також надає право навчатися в Польщі (у тому числі
на аспірантурі) та реалізовувати інші форми
навчання на умовах, що застосовуються до
польських громадян (що передбачає право
на безоплатну освіту в державних університетах, а також право звертатися за наданням всіх видів матеріальної допомоги для
студентів та аспірантів, що мають польське
громадянство). Крім того, власник карти
поляка звільнений з обов’язку отримання
додаткових дозволів на роботу в Польщі та
на ведення господарської діяльності.
Однак, отримання карти поляка не означає:
• надання Вам польського громадянства,
• надання права на тимчасове/постійне проживання у Польщі,
• надання права на перетин кордону
Польщі без візи.
У яких випадках можна подавати
заяву про надання карти поляка?
Подати заяву про надання карти поляка
можна лише за умови відсутності в заявника
польського громадянства чи дозволу на постійне проживання. Відповідно до польського законодавства, карту поляка може отримати громадянин будь-якої країни, навіть якщо
Ви маєте статус особи без громадянства.
Хто може отримати карту поляка?
Щоб отримати карту поляка, потрібно
відповідати таким умовам:
• володіти польською мовою хоча
б на базовому рівні, а також знати
польські традиції та звичаї;
• заявити про свою приналежність до
польської нації;
• довести, що Ви мали польське громадянство чи польське походження,
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Правила в’їзду до Польщі також докладно
описані (PL/EN/RU) в інформаційних матеріалах
Прикордонної служби: www.strazgraniczna.pl/pl/
cudzoziemcy/warunki-pobytu-cudzozie/3914,Warunkipobytu-cudzoziemcow-w-RP.html

Заяву про надання чи продовження строку дії карти поляка потрібно подати до Консульства Республіки Польща в країні Вашого
походження. Подача заяви є безоплатною.
Докладнішу інформацію про правила
отримання карти поляка та обсяг прав, що
пов’язані з її отриманням, можна знайти за
посиланням: przybysz.duw.pl/cudzoziemcy-pobyt/
pobyt-staly-karta-polaka
Ви повинні знати, що під час отримання
карти на проживання, виданої на підставі
дійсної карти поляка, Ви зобов’язані здати
карту поляка.
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Довгостроковий резидент
Європейського Союзу
Якщо Ви вже тривалий період перебуваєте в Польщі на підставі дозволу на тимчасове проживання та відповідаєте вимогам,
передбаченим у законі, Ви можете подати
заяву про надання статусу довгострокового
резидента Європейського Союзу.
Дозвіл на перебування довгострокового
резидента – це вид довгострокового дозволу, що видається на невизначений строк.
Статус довготермінового резидента Європейського Союзу присвоюється на невизначений строк, але документ, що підтверджує
дозвіл, потрібно поновлювати раз на 5 років.
Дозвіл на перебування довгострокового
резидента подібний до так званого дозволу
на постійне проживання. Однак основною
відмінністю є те, що дозвіл на постійне проживання видається іноземцям, які мають
родинний зв’язок, пов’язаний з Польщею
(польське походження, польський чоловік,
карта поляка). Натомість, дозвіл на перебу-

вання довгострокового резидента видається іноземцям, які мають в Польщі стабільне
працевлаштування.
Хто може подати заяву про надання
статусу довгострокового резидента ЄС?
Право подати заяву про надання статусу
довгострокового резидента ЄС має
особа, яка:
• безперервно перебуває на території
Республіки Польща протягом не менше ніж п’яти років до дня подачі заяви;
• має стабільне й регулярне джерело
доходу протягом останніх трьох років (для тих, хто має «синю карту» –
протягом двох років);
• має медичне страхування;
• має сертифікат, що підтверджує знання польської мови.
Важливо, щоб усі ці умови виконанувалися одночасно.
Докладнішу інформацію про те, як
отримати такий дозвіл та винятки з
вищезазначених правил, можна отримати
на інтернет-порталі «Przybysz»: przybysz.duw.
pl/cudzoziemcy-pobyt/zezwolenie-na-pobytrezydenta-dlugoterminowego-ue (PL/EN/UK/RU).
Безперервне перебування протягом п’яти років не означає, що не можна протягом
усього цього періоду виїжджати з Польщі,
але означає, що Ви повинні мати безперервне право на перебування в Польщі.
Безперервне перебування підтверджують,
наприклад, візи, що видавалися одна за
одною (наприклад, одна закінчилася 1 березня 2019 року, а друга почала діяти з 2
березня 2019 року) або штампи в паспорті,
що підтверджують подання заяв. Важливо,
що протягом 5-річного періоду один виїзд
за кордон не може тривати понад 6 місяців. Причому всі періоди Вашої відсутності
на території РП сумарно не можуть перевищувати 10 місяців протягом цього 5-річного
періоду.
Виняток із цього правила встановлений для власники «синьої карти», якщо
вони перебувають на території іншої держави-члена Європейського Союзу. Якщо Ви
маєте таку карту, то одна перерва протягом
Вашого перебування не може тривати більше ніж 12 місяців, а всі перерви сумарно не
можуть перевищувати 18 місяців протягом
п’ятирічного періоду.
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«Синя карта» – це документ, що надає
право іноземцеві на тимчасове перебування для виконання роботи за професією, яка
вимагає високої кваліфікації. Для виконання
цієї професійної діяльності потрібно мати
вищу освіту або мати не менше 5 років професійного досвіду на рівні, що співмірний
рівню кваліфікації, який можна отримати
після завершення навчального закладу, і які
необхідні для виконання цієї роботи.
Умовою отримання дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС є
підтвердження стабільного та постійного
доходу, дійсний договір (трудовий договір,
договір про надання послуг чи про виконання робіт), а також надання податкової декларації про розмір отриманого Вами доходу за
останні 3 роки до подачі заяви (для власників дозволу на тимчасове перебування для
виконання роботи за професією, що вимагає високої кваліфікації – за останні 2 роки
до подачі заяви).
На підставі дозволу на постійне проживання та дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС Ви маєте право
перебувати на території Республіки Польща
протягом необмеженого строку, причому
Ви маєте більший обсяг повноважень, що
де-факто прирівнюється із правами польських громадян.
Отримання дозволу на проживання
на невизначений строк є обов’язковою
умовою для надання такій особі польського
громадянства.

Карта на проживання
Карта на проживання – це документ,
який разом із дійсним паспортом, надає Вам
право на легальне перебування у Польщі та
багаторазовий перетин кордону без необхідності отримання візи.
Карта на проживання видається у разі
надання Вам:
• дозволу на тимчасове проживання
чи дозволу на тимчасове проживання та роботу;
• дозволу на постійне проживання;
• дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС;
• статусу біженця;
• додаткового захисту;

•

дозволу на перебування з гуманітарних міркувань.

Карта – це лише підтвердження того, що
є в дозволі. Строк дії карти завжди залежить
від строку дії дозволу на тимчасове проживання. У разі інших дозволів на проживання,
карта на проживання видається:
• на 10 років з дня отримання дозволу
на постійне проживання;
• на 5 років з дня отримання дозволу
на перебування довгострокового резидента ЄС;
• на 2 роки з дня отримання дозволу
на перебування з гуманітарних причин.
Період очікування на виготовлення карти на проживання після отримання дозволу
на проживання становить приблизно від
двох до чотирьох місяців (потрібно враховувати те, що цей період може збільшитися).

Громадяни Європейського
Союзу (ЄС)
Громадяни ЄС та члени їхніх сімей (які є
або не є громадянами ЄС) можуть перебувати
в Польщі до трьох місяців без обов’язку отримання жодних дозволів на перебування, окрім
обов’язку мати дійсний проїзний документ.
Якщо перебування на території Республіки Польща триває більше ніж три місяці,
громадянин ЄС та член його сім’ї, який має
громадянство ЄС, зобов’язані зареєструвати
своє перебування. Якщо членом сім’ї є особа, яка не є громадянином ЄС, така особа зобов’язана отримати карту на проживання як
член сім’ї громадянина ЄС.
Обов’язок реєстрації місця проживання
не стосується громадян ЄС, які мають право
на проживання для пошуку роботи.
Докладнішу інформацію можна знайти тут:
www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/obywatele-ue

Контроль легальності
перебування
Якщо Ви перебуваєте в Польщі на підставі дозволу на проживання, Ви повинні знати, що документи, які підтверджують Ваш

15

або один з батьків або бабуся/дідусь або двоє прадід/прабабуся мали
польське громадянство або польське
походження. Найкраще пред’явити, наприклад, своє свідоцтво про
народження та одного із батьків чи
діда, який був поляком, або пред’явити довідку від польської організації
чи організації польської діаспори,
що підтверджує активну участь у заходах, пов’язаних з мовою та культурою польської національної меншини протягом останніх трьох років.

Установами, що уповноважені проводити такий вид контролю, є:
• інспектори Податково-митної служби,
• інспектори Прикордонної служби,
• службові особи Поліції,
• уповноважені працівники Управління з питань іноземців,
• уповноважені працівники Воєводського управління.
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Під час перевірки легальності Вашого
перебування у Польщі, уповноважені
органи можуть вимагати пред’явити:
• документи та дозволи, на підставі
яких Ви маєте право на перебування
в Польщі;
• документи, що дають право на виконання роботи чи ведення бізнесу,
зокрема, підтвердження наявності
коштів на власне утримання протягом періоду планового перебування в Польщі та на повернення до
країни походження чи для транзиту,
у польській чи іноземній валюті, чи
документи, які можуть підтвердити
можливість одержання таких засобів
для утримання в Польщі відповідно
до закону;
• документ, що підтверджує покриття страховиком коштів на лікування
у Польщі.
Щоб дізнатися більше стосовно своєї
безпеки, а також перетину кордонів і пов’язаних з цим прав і обов’язків, встановіть мобільний застосунок Прикордонної служби:
«Asystent Granica». Він розроблений у кількох мовних версіях, а більш докладніше Ви
прочитаєте на вебсторінці: granica.gov.pl/
aplikacja-asystent-granica.php?v=pl

Працює також цілодобова телефонна лінія для повідомлення Прикордонній службі
про будь-які випадки, що безпосередньо
впливають на безпеку чи пов’язані з нетиповими ситуаціями на кордоні.
Телефон для повідомлень: + 48 800 422 322

Куди звернутися
по допомогу
в Нижньосілезькому
воєводському
управлінні?
Справи, пов’язані з легалізацією перебування чи працевлаштування, розглядаються у Відділі в справах громадян та іноземців Нижньосілезького воєводського
управління у Вроцлаві.
Допомогу, що стосується, зокрема, подання заяв про дозвіл на проживання чи
роботу, Ви отримаєте в Бюро підтримки
громадян третіх країн, яке діє також в Нижньосілезькому воєводському управлінні.
Пам’ятайте, що безоплатну допомогу
можна отримати в інформаційних пунктах
для мігрантів/ок, що діють від адміністрації
міста, а також в громадських організаціях.
Повний перелік пунктів можна знайти в розділі «Інформаційні пункти для мігрантів/ок».

Нижньосілезький воєвода –
Відділ у справах громадян та
іноземців Нижньосілезького воєводського управління
у Вроцлаві
Це орган, у якому можна вирішити, зокрема, такі справи:
• легалізація перебування та працевлаштування іноземців,
• надання польського громадянства,
• виготовлення паспорта,
• реєстрація місця проживання громадян Європейського Союзу.
У зв’язку з тим, що легалізація перебування відбувається у формі письмового
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адміністративного провадження, то звернутися до Нижньосілезького воєводи, Відділу у справах громадян та іноземців можна,
зазвичай, надіславши письмове звернення
поштою (рекомендованим листом).
Офіційна адреса для листування з Нижньосілезьким воєводою:
Wojewoda Dolnośląski
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
телефон для довідок: іноземці: +48
71 701 11 00, +48 801 43 00 86, для
закордонних номерів: +48 717 261 585
e-mail: info@duw.pl (EN/PL/RU/UK)
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця: 8:00–16:00.
субота: вихідний

Пункт обслуговування
громадян третіх країн
у Нижньосілезькому
воєводстві1
A. Інформаційний пункт для іноземців за участю спеціалістів, у якому
можна:
• отримати базову інформацію стосовно належного подання заяви про легалізацію перебування у Польщі;
• домовитися про консультацію з юристом разом з послугою усного перекладу або без неї;
• зустрітися із спеціалістом для безпосередньої допомоги при заповненні
заяв про легалізацію перебування та
дозволу на роботу;
• отримати контакти осіб, що надають
послуги присяжного та звичайного
перекладу документів (звичайний і
присяжний переклад документів з
української/ російської/англійської
на польську мову та усні переклади зустрічей з юрисконсультами, які
працюють у межах проєкту).
1
Пункт відкрито у межах проєкту під назвою «Інтеграція, адаптація, прийняття. Підтримка громадян третіх країн, які
проживають у Нижній Сілезії», що співфінансується із Програми
Національного Фонду притулку, міграції та інтеграції.

Де розташований пункт?
Інформаційний пункт розташований
у будівлі Нижньосілезького воєводського управління на І поверсі, означений банером Пункту обслуговування громадян третіх країн.
Як скористатися послугою?
Щоб скористатися послугами інформаційного пункту, Ви повинні взяти білет
з автомату електронної черги, що розташований там же, на першому поверсі. Система електронної черги видасть
Вам квиток для черги «Informacja dla
cudzoziemców» з літерою Z.
У які дні та години працює пункт?
• понеділок, вівторок, четвер і п’ятниця 9:00–14:00.
• середа 12:30–17:30.
B. Пункт юридичних консультацій,
де є можливість отримання безоплатної юридичної консультації у сфері
міграційного права, сімейного права,
трудового права та права соціального забезпечення, медичного страхування, освіти, соціальної допомоги,
а також житлового права.
Де розташований пункт?
Пункт розташований у приміщенні
біля Пункту обслуговування клієнтів
на першому поверсі. Запитайте про
його розташування в інформаційному пункті.
Як скористатися послугою?
Для отримання консультації необхідно заповнити анкету учасника й
згоду на обробку персональних даних та звернутися до Інформаційного пункту, де можна буде записатися
на прийом до юриста на конкретний
день і годину.
У які дні та години працює пункт?
Юридичні консультації проводяться
у вівторок, середу та четвер з 8:00 до
12:00 години.
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статус, можуть бути перевірені – не обов’язково за попередженням. Тому Ви повинні
бути готові до цього. Однак, не всі можуть
проводити такі перевірки.
Контроль легальності перебування іноземців на території Польщі здійснюється
у формі виклику Вас для надання документів
та дозволів, що є підставою для легального
перебування на території Польщі, представлення фінансових коштів, необхідних для
покриття витрат на перебування, а також
документів, що дають право на виконання
роботи чи ведення бізнесу.

Графік роботи:
понеділок – п’ятниця 8.00-16.00
C. Усні та письмові переклади – можна отримати допомогу стосовно усного та/або письмового перекладу.
Рішення для здійснення перекладу
приймає працівник інформаційного пункту в Нижньосілезькому воєводському управлінні у Вроцлаві.
Переклади охоплюватимуть мови:
українську, російську, англійську та
польську.
Пам’ятайте: якщо Ви записалися
на консультацію, прийдіть або попередьте, що не зможете прийти. Ваша
відсутність обмежить доступ до консультаційних послуг іншим охочим.
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Реєстрація місця
проживання
Реєстрація місця проживання – це обов’язок підтвердження свого місця проживання
у відповідному державному органі. Якщо Ви
приїхали до Вроцлава з наміром тривалого
перебування, Ви повинні зареєструватися.
Пам’ятайте, що якщо Ви:
• походите з Європейського Союзу: Ви
повинні зареєструватися у місці постійного чи тимчасового проживання протягом 30 днів із дня приїзду;
• походите з країни, яка не входить до
Європейського Союзу: Ви повинні зареєструватися у місці постійного чи
тимчасового проживання не пізніше
ніж у четвертий день з дня приїзду.
Реєстрація місця проживання є обов’язковою процедурою, тому подбайте про це

після приїзду. На іноземця з-поза Європейського Союзу, який не виконає реєстраційного обов’язку, може бути накладено штраф.
Реєстрація є безоплатною. Зареєструватися
можна в Центрі обслуговування мешканців
в Міському управлінні Вроцлава. Центри
обслуговування працюють у таких будівлях
управління:
Urząd Miejski Wrocławia – Centrum
Obsługi Mieszkańca I (COM I)
ul. Gabrieli Zapolskiej 4
тел. +48 71 777 77 77
WWW: www.bip.um.wroc.pl
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця, 8:00–17:15
Urząd Miejski Wrocławia – Centrum
Obsługi Mieszkańca II (COM II)
pl. Nowy Targ 1-8
тел. +48 71 777 77 77
WWW: www.bip.um.wroc.pl
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця, 8:00–17:15
Urząd Miejski Wrocławia – Centrum
Obsługi Mieszkańca IV (COM IV)
al. Marcina Kromera 44
тел. +48 71 777 77 77
WWW: www.bip.um.wroc.pl
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця, 8:00–15:15
Цей обов’язок полягає у:
• реєстрації місця постійного або тимчасового проживання;
• зняття із реєстрації постійного або
тимчасового місце проживання;
• повідомлення про виїзд за межі Республіки Польща та повернення з цієї поїздки (за винятком, якщо виїзд не пов’язаний з наміром постійного проживання і
триватиме менше ніж 6 місяців).
Постійне проживання – це проживання в певній місцевості за встановленою
адресою із наміром постійного проживання.
Тимчасове проживання – це проживання
без наміру змінити місце постійного проживання та переїхати в інший населений пункт
за вказаною адресою або змінити місце проживання в тому самому населеному пункті,
але за іншою адресою.
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Для реєстрації місця проживання потрібно подати та пред’явити такі документи:
• реєстраційний формуляр «Повідомлення про тимчасове проживання»
або «Повідомлення про постійне
проживання» (формуляри розміщені
на вебсторінці управління);
• дійсний закордонний паспорт чи посвідчення особи;
• документ, що підтверджує право
власності на житлове приміщення
(наприклад, договір оренди або акт
на право власності)
• громадяни з країн, що не входять до
Європейського Союзу, додатково повинні подати документ, що підтверджує легальне перебування в Польщі
(наприклад, віза, так званий штамп
в паспорті, карти на проживання. До
моменту отримання карти на проживання потрібно подати дозвіл про
постійне або тимчасове проживання,
надане воєводою).
Якщо разом з Вами до Польщі приїхала
Ваша дитина або у Вас народилася дитини
на території Польщі, Ви повинні виконати
реєстраційний обов’язок від імені дитини.
Щоб зареєструвати дитину потрібно подати
вищезазначені документи, які стосуються
Вашої дитини.
Докладнішу інформацію можна знайти тут:
• bip.um.wroc.pl/sprawa-dozalatwienia/17185/zameldowanie-napobyt-czasowy-cudzoziemcow-orazobywateli-panstw-czlonkowskich-uniieuropejskiej-i-czlonkow-ich-rodzin
• bip.um.wroc.pl/sprawa-dozalatwienia/17188/zameldowanie-napobyt-staly-cudzoziemcow
Реєстрація місця тимчасового проживання можлива на підставі договору оренди житлового приміщення, укладеного з
власником житла, тому присутність власника в управлінні не є обов’язковою. Іноземець може самостійно зареєструватися за
вказаною адресою та підтвердити своє місце перебування, надавши договір оренди.
Однак, доброю практикою буде повідомлення власника житла про те, що виконано
реєстраційний обов’язок в орендованому
приміщенні. Реєстрація місця постійного

проживання є можливою за згодою власника житла чи особи, яка має право на користування житлом, підпис яких вимагається
на реєстраційному формулярі. Пам’ятайте,
що потрібно знятися з реєстрації місця тимчасового чи постійного проживання не пізніше ніж у день виїзду з цього місця.
Важливо: під час проведення першої
реєстрації місця постійного або тимчасового проживання на території Польщі, кожен іноземець отримує номер PESEL (за
винятком тих, чиє перебування у Польщі
носить короткочасний або транзитний характер).

Номер PESEL (Powszechny
Elektroniczny System
Ewidencji Ludności)
Про надання номеру PESEL найкраще заявити під час подачі заяви про реєстрацію місця проживання. Немає обов’язку отримувати номер PESEL, але його отримання має
практичну вигоду. Цей номер може знадобитися під час заповнення різних офіційних
форм, реєстрації до лікаря чи для банківських
справ. Однак якщо Ви ще не маєте номеру
PESEL, пам’ятайте, що завжди можна подати
номер документа, що підтверджує особу.
PESEL – це унікальний номер, який складається із одинадцяти цифр і є ідентифікатором кожного громадянина. Цей номер
дозволяє легко ідентифікувати особу, якій
він наданий. Він надається усім громадянам Польщі та іноземцям, які зареєстровані
на постійне чи тимчасове проживання. Номер PESEL складається з дати Вашого народження, порядкового номеру, позначення
вашої статі й контрольного числа. Тому не
надавайте його третім особами, а в разі крадіжки Ваших даних чи документів – негайно
повідомте про це Поліцію.
Номер PESEL буде потрібний, зокрема, для:
• отримання медичних послуг;
• влаштування на нову роботу;
• зміни цивільного стану.
Номер PESEL надається безоплатно. Важливо знати, що якщо Ви походите з країни,
що не входить до Європейського Союзу, і
зареєструєтеся в Польщі на період понад
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Biuro Wsparcia Obywateli Państw
Trzecich w Dolnośląskim Urzędzie
Wojewódzkim
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
довідкова лінія: +48 71 340 60 75,
+48 71 340 60 76
e-mail: infofami@duw.pl
fb: Wsparcie obywateli państw trzecich
zamieszkałych na Dolnym Śląsku

У разі відсутності реєстрації місця постійного або тимчасового проживання у Польщі,
заявку про надання номеру PESEL потрібно
подати до органу гміни за місцезнаходженням Вашого роботодавця. Якщо Ви працюєте в роботодавця, фірма якого зареєстрована у Вроцлаві, заяву про надання номеру
PESEL, відповідно до окремих законодавчих
положень, потрібно подати до Міського
управління у Вроцлаві, а саме до Центру обслуговування мешканців I:
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Urząd Miejski Wrocławia – Centrum
Obsługi Mieszkańca I (COM I)
ul. Gabrieli Zapolskiej 4
віконце номер 14
тел. +48 71 777 77 77
WWW: www.bip.um.wroc.pl
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця, 8:00–15:15
Якщо Ви не маєте реєстрації місця постійного або тимчасового проживання
в Польщі, не працюєте в Польщі, а відновідно до окремих законодавчих положень
Ви зобов’язані мати номер PESEL, то заяву
про отримання цього номеру потрібно по-

дати до органу гміни в районі Срудмесьце
(Śródmieście) для столиці Варшави.
Ваше звернення розглянуть в управлінні негайно. Якщо є підстава для присвоєння
номеру PESEL – Ви отримаєте повідомлення
про надання номеру PESEL.
*Якщо у Вас народилася дитина, Ви повинні повідомити про цей факт в Управлінні
з реєстрації актів цивільного реєстру (Urząd
Stanu Cywilnego). Там проведуть державну
реєстрацію народження, а Вашій дитині нададуть номер PESEL.

Польський податковий резидент зобов’язаний сплачувати податки в Польщі. Податкова
резиденція не залежить від громадянства. Податковий резидент зобов’язаний оподаткувати всі свої доходи. Там де Ви є податковим резидентом, там потрібно сплачувати податок.
Біженець – це особа, яка внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками кольору шкіри, релігії, національності, належності до певної соціальної
групи або з політичних переконань, перебуває
за межами країни своєї громадянської належності та не може чи не бажає користуватися захистом цієї країни внаслідок таких побоювань.

примітки

Словничок
Іноземець з третьої країни – це особа,
яка не має громадянства країни, на території
якої перебуває, і не є громадянином Європейського Союзу, Європейського економічної зони чи Швейцарії.
Емігрант – це особа, яка залишає країну
свого походження.
Іммігрант – це особа, яка прибула до
країни, яка не є країною її походження.
Мігрант – це особа, яка змінює місце чи
країну свого перебування (зазвичай в пошуках кращих умов для життя)
Громадяни Європейського Союзу – це
всі громадяни держав-членів Європейського Союзу. Це громадянство є додатковим до
національного громадянства, тобто не можна бути громадянином Європейського Союзу, не будучи громадянином хоча б однієї
держави, що входить до ЄС.
Особа, яка має польське походження –
це особа, яка декларує приналежність до Польщі. Крім того, один з її батьків, бабуся чи дідусь,
чи прабабуся та прадідусь були польської національності або якщо така особа доведе зв’язок
із Польщею. Такою особою може бути особа,
яка в минулому мала польське громадянство.
Зареєстрована особа – особа, яка постійно або тимчасово проживає за певною
зареєстрованою адресою (конкретний населений пункт, вулиця, номер будинку і, за
наявності, номер квартири) та повідомила
про своє постійне або тимчасове місце проживання у відповідне гмінне управління.
Податковий резидент – особа, яка має
місце проживання для цілей оподаткування
в Польщі або проживає на території Польщі
більше ніж 183 дні протягом податкового року.

ВРОМІГРАНТ – довідник для мігрантів/ок та консультантів/ок із питань міжкультурної комунікації
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30 днів, або якщо Ви походите з країни, що
входить до Європейського Союзу, і зареєструєтеся на період понад три місяці – Вам
присвоять номер PESEL автоматично. Не
потрібно заповнювати додаткову заяву про
надання номеру PESEL. У Вроцлаві це можна зробити у Міському управлінні, а саме
в Центрі обслуговування мешканців. Адресу можна знайти в розділі «Реєстрація місця
проживання».
Номер PESEL може бути присвоєний також іноземцеві, який на підставі окремих
законодавчих положень зобов’язаний мати
номер PESEL, але який не зареєструвався
у Вроцлаві з огляду на короткий період перебування в Польщі.
Щоб отримати номер PESEL:
• заповніть заяву про надання номеру PESEL (заяву можна знайти
польською мовою за посиланням:
obywatel.gov.pl/documents/10181/0/
Wniosek+o+nadanie+numeru+PESEL.
pdf/9c6d4f27-ad28-4b2d-b00a90bffa3b163d);
• подайте заяву особисто чи через свого представника.

Робота
Щоб працювати в Польщі, необхідно, передусім, легально перебувати на її території. Громадяни країн-членів Європейського Союзу можуть працювати в Польщі
без додаткових формальних вимог, натомість іноземці з
третіх країн повинні отримати дозвіл на роботу. Допомогою у пошуку роботи та підтримкою іноземців займаються відповідні установи, зокрема, Повітове управління
праці та Державна інспекція праці; можливі сумніви допоможе розвіяти так звана Зелена Лінія – інформаційна
лінія, що займається питанням працевлаштування. Безоплатні юридичні консультації щодо легалізації перебування та працевлаштування надають також WroMigrant,
громадські організації Nomada та Фундація Україна (див.
розділ «Інформаційні пункти для мігрантів/ок»). Якщо Ви
працюєте і заробляєте в Польщі, на Вас поширюються
також обов’язки щодо сплати податків, передусім, податку на прибуток фізичних осіб (так званий PIT).
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У цьому розділі нашого довідника Ви дізнаєтеся:
- як легалізувати свою роботу в Польщі;
- про що можна запитати на Зеленій Лінії;
- які повноваження Повітового управління
праці та Державної інспекції праці;
- як ефективно шукати роботу у Вроцлаві;
- які податки є для Вас обов’язковими?

ВРОМІГРАНТ – довідник для мігрантів/ок та консультантів/ок із питань міжкультурної кому-

Якщо Ви є громадянином ЄС, тема легалізації роботи, зазвичай, Вас не стосується,
бо іноземці з ЄС можуть виконувати роботу
на території Польщі без додаткових дозволів. Однак, якщо Ви іноземець з третьої країни, та в’їхали до Польщі (на підставі візи чи
у межах безвізового руху), це не означає,
що Ви автоматично можете тут працювати.
Щоб мати право працювати, необхідно отримати додатковий дозвіл, що для деяких
національностей має спрощену форму, так
звану, декларацію про доручення роботи.
Є також додаткові категорії іноземців, які
звільнені від обов’язку отримання дозволу
на роботу. Докладний перелік цих категорій
можна знайти на вебсторінці Управління
у справах іноземців (udsc.gov.pl/kategorie-3)
Якщо Ви не належите до категорії
осіб, які звільнені з обов’язку отримання
дозволу на роботу, обов’язковою умовою
для виконання Вами роботи є її легалізація.
Роботу можна легалізувати трьома способами, а саме, подавши заяву про отримання:
1. дозволу на роботу;
2. єдиного дозволу на проживання та
роботу;
3. декларації про доручення виконання
роботи іноземцеві (процедура спрощена для громадян Вірменії, Білорусії, Грузії, Молдови, Росії та України).

Дозвіл на роботу
Необхідною умовою доручення вам
роботи в Польщі є отримання дозволу
на роботу. Дозвіл на роботу та легалізація
перебування це дві незалежні між собою
процедури. До легалізації перебування відноситься віза або дозвіл на проживання.
Це означає, що приїжджаючи до Польщі
на роботу, спочатку Ви повинні подбати про
те, щоб Ваше перебування було законним.
Натомість Ваш роботодавець повинен виготовити документи, що нададуть Вам право
працювати в Польщі та будуть підставою
для видання Вам візи, або він повинен надати Вам документи для виготовлення дозволу на тимчасове проживання та роботу. Ваш
роботодавець також зобов’язаний зберігати

копії документів, що підтверджують ваше законне перебування та роботу в Польщі.
Дозволи на роботу видаються за зверненням Вашого роботодавця до воєводи. Є
кілька видів таких дозволів, залежно від місцезнаходження роботодавця та виду роботи
(постійна або тимчасова). Як правило, дозвіл
може бути виданий за умови представлення
роботодавцем інформації про відсутність
охочих безробітних осіб чи шукачів роботи
на конкретну посаду.
З огляду на вищенаведені вимоги, роботодавці часто змушені звертатися з заявою
про дозвіл на роботу ще до Вашого приїзду
до Польщі. Ви повинні знати, що згідно з
польським законодавством не можна наймати іноземного громадянина, який не має
дійсного дозволу на роботу. Навіть один
день нелегальної роботи може мати негативні наслідки як для роботодавця, так і для
працівника. Для Вас це може закінчитися накладенням обов’язку повернутися до країни
свого походження та тимчасовою забороною на в’їзд до Шенгенської зони.
Згідно з законодавчими положеннями,
заяви про видання дозволів про прийняття
на роботу іноземців у Польщі (разом із набором необхідних документів) повинні бути розглянуті впродовж місяця, а особливо складні
справи – упродовж двох місяців. Однак, практика показує, що адміністративне провадження у цих справах може тривати довше.

Єдиний дозвіл на проживання
та роботу
Заяву про отримання дозволу на тимчасове проживання та роботу Ви повинні
подати особисто до Нижньосілезького воєводського управління. Дозвіл на тимчасове проживання та роботу видається, якщо
метою Вашого перебування на території
Польщі є виконання роботи та якщо разом
виконуються такі умови:
• ви маєте медичне страхування, що
гарантує на території Польщі покриття витрат на лікування;
• ви маєте стабільне і регулярне джерело доходу, достатнє для покриття
витрат на власне утримання і утримання членів Вашої сім’ї;
• ви маєте місце проживання на території Республіки Польща;
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Легалізація
працевлаштування

•

•

ваш роботодавець, перед прийняттям
Вас на роботу, повинен перевірити, чи
є можливість працевлаштування польського громадянина на Вашу посаду.
Ваша заробітна плата не може бути
нижчою, ніж заробітна плата осіб, які
працюють у такому самому режимі робочого часу та виконують аналогічну
роботу чи працюють на подібній посаді;
розмір щомісячної винагороди, про
яку йдеться вище, не може бути меншим, ніж розмір мінімальної заробітної плати в поточному році в Польщі.

Єдиний дозвіл на тимчасове перебування і роботу видається, якщо обставини, які є
підставою для його видання, обґрунтовують
Ваше перебування на території Республіки
Польща на період понад 3 місяці.

Декларація про доручення
виконання роботи іноземцеві
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Якщо в сукупності виконуються такі критерії:
• Ви походите з Вірменії, Білорусії, Грузії, Молдови, Росії чи України;
• період Вашої роботи не перевищує 6 місяців протягом послідовних 12 місяців;
• робота, яку Ви будете виконувати,
не стосуються сезонних робіт, на які
Вам потрібно отримати дозвіл;
– тоді роботодавець має можливість
скористатися спрощеною процедурою отримання для Вас дозволу на роботу, звернувшись з декларацією про доручення виконання роботи іноземцеві.
Ваш роботодавець подає таку декларацію
до Повітового управління праці у Вроцлаві (ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław) – особисто або поштою. Також можна подати цю
декларацію в електронній формі через praca.
gov.pl. Якщо працівник Управління виявить
формальні недоліки в документах чи неточності, він викликає роботодавця для доповнення документації чи для надання пояснення. Виправити недоліки заяви роботодавець
може протягом 7 днів. Якщо заява та додаток
до неї відповідають усім вимогам, працівник
Управління праці реєструє заяву. Підтвердженням реєстрації є видання Декларації з
печаткою Управління. Роботодавець може
забрати її особисто або через представника.

Період розгляду становить до 7 робочих днів
або, у разі необхідності дачі пояснень, – до 30
днів. У разі отримання відмови у реєстрації
декларації, роботодавець може оскаржити
це рішення протягом 14 днів.
Пам’ятайте: зареєстровану Декларацію
роботодавець передає Вам.
У яких випадках Вам НЕ потрібно отримувати дозвіл на роботу:
• ви маєте громадянство країни-члена
Європейського Союзу, Європейської
економічної зони (ЄЕЗ) або Швейцарії;
чи
• ви перебуваєте під міжнародною охороною на території Польщі (наприклад,
Вам надано статус біженця чи додатковий захист), Ви маєте карту поляка, Ви
є вчителем іноземних мов в установах,
які входять до системи освіти, випускником польських післягімназійних
шкіл, вищих навчальних закладів денної форми навчання чи студентом ВНЗ
денної форми навчання.
Важливо! Дозвіл на роботу видається
для конкретного роботодавця. Це означає,
що після зміни роботодавця Вам необхідно буде отримати новий дозвіл. Отже,
якщо Ви працюєте в одного роботодавця,
але плануєте змінити роботу, Вам слід спершу отримати дозвіл на роботу у нового роботодавця. Процес отримання нового дозволу
в Нижньосізезькому воєводському управлінні
триває значно довше, ніж строк, передбачений в законі – навіть до 6 місяців. Припинення
трудових відносин, як правило, тягне за собою
обов’язок повідомити про це Управління протягом 30 днів з моменту закінчення трудових
відносин та подати заяву про надання нового
дозволу на перебування. Іноземець, протягом
15 робочих днів після припинення трудових
відносин, зобов’язаний письмово повідомити
воєводу, який надав цей дозвіл.

Зелена Лінія
Докладну інформацію та відповіді
на Ваші питання, пов’язані з працевлаштуванням, можна отримати в інформаційно-консультаційному центрі «Зелена Лінія»
тел. +48 19524, а також на їхній вебсторінці:
zielonalinia.gov.pl PL/EN/RU

ВРОМІГРАНТ – довідник для мігрантів/ок та консультантів/ок із питань міжкультурної комунікації

У центрі «Зелена Лінія» можна отримати інформацію про послуги на ринку праці,
соціальні виплати та підтримку, яку пропонують управління праці, а також відповіді
на питання, пов’язані з положеннями Закону «Про промоцію працевлаштування та
установи ринку праці» та Трудового кодексу,
зокрема, інформацію про:
• актуальні вакансії (у межах країни та
закордоном);
• права на ринку праці;
• співфінансування підприємницької
діяльності;
• курси та перекваліфікацію;
• повернення витрат, пов’язаних з
прийняттям працівника на роботу;
• підбір працівників;
• соціальні виплати з Повітового управління праці;
• контактні дані повітових управлінь
праці, агенцій з працевлаштування,
центрів з надання інформації та планування кар’єри та інших.
Крім того, інтернет-портал «Зелена лінія» пропонує послуги з надання інформації
та підтримки, зокрема:
• автоматичний пошук роботи;
• автоматичний пошук пропозицій з
навчання;
• автоматичний пошук працівників;
• автоматичний пошук інформації з
регіонів;
• надання можливості створити резюме
за допомогою спеціальної анкети для
резюме, а також перекласти його;
• надсилання інформаційного бюлетеня для чотирьох груп отримувачів:
роботодавцям, шукачам роботи, осіб,
які зацікавлені у поверненні до Польщі та загального бюлетеня.
Якщо Ви є роботодавцем – Ви можете
повідомити про потребу у підборі кадрів, і
Зелена Лінія займеться пошуком осіб, які будуть відповідати Вашим критеріям.
Зв’язатися з Зеленою Лінією дуже просто. Ви можете зателефонувати за номером: 19524 чи написати електронний лист.
Незалежно від обраного Вами варіанту, Ви
завжди отримаєте повну та актуальну інформацію.
Номер для міжнародних дзвінків:
+48 22 19524 або +48 22 537 54 00

Адреса для листування:
Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb
Zatrudnienia Zielona Linia
ul. Ciepła 40 (budynek E),
15-472 Białystok
e-mail: contact@zielonalinia.gov.pl
Графік роботи інформаційної лінії:
понеділок – п’ятниця, 8:00–18:00

Повітове управління
праці та Повітова
інспекція праці
Повітове управління праці
у Вроцлаві
Повітове управління праці (ПУП) займається низкою завдань, пов’язаних із промоцією зайнятості та активізацією місцевого ринку праці.
ПУП надає, між іншим, підтримку щодо пошуку
роботи для безробітних та осіб, які шукають
роботу (зокрема, як посередник), проводить
професійні консультації та навчання, а також
надає дотації для початку підприємницької діяльності. ПУП також працює в межах платформи EURES (European Employment Services – Європейські служби зайнятості), яка допомагає
шукачам роботи знайти роботу в Європі.
Крім того, ПУП надає допомогу роботодавцям у підборі працівників, зокрема, через повернення витрат на створення робочого місця
для нового працівника, фінансування безперервного навчання працівників та роботодавців, чи також у разі працевлаштування іноземців у межах дозволів на сезонну роботу для
іноземців з-поза меж ЄЕЗ (Європейської економічної зони) та у межах так званої «спрощеної»
процедури – на підставі декларації про доручення виконання роботи громадянам України,
Білорусії, Росії, Грузії, Вірменії та Молдови.
Повітове управління праці у Вроцлаві
(Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu)
ul. Gliniana 20-22
50-525 Wrocław
Години прийому клієнтів:
понеділок – п’ятниця, 7:30–14:30.
Докладніша інформація за посиланням:
wroclaw.praca.gov.pl (PL)
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•

Державна інспекція праці займається перевіркою дотримання положень трудового
законодавства, а також безпеки і гігієни праці,
проводить контрольні перевірки та вживає
профілактичні заходи, спрямовані на зниження кількості нещасних випадків на виробництві та дотримання трудового законодавства
роботодавцями і працівниками. Державна інспекція праці має право проводити контрольні перевірки стосовно безпеки та гігієни праці
й легальності працевлаштування в усіх роботодавцях та підприємцях, які використовують
найману працю (зокрема, у самозайнятих підприємців) незалежно від форми працевлаштування. Тому, якщо у Вас є працівники, які
працюють на підставі договору про надання
послуг чи виконання робіт – будьте готові до
візиту інспектора праці.
Окружна інспекція праці у Вроцлаві
(Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu)
ul. Zielonego Dębu 22
51-621 Wrocław
тел.: +48 71 37 10 430
e-mail: kancelaria@wroclaw.pip.gov.pl
Окружна інспекція праці у Вроцлаві не відповідає на анонімні повідомлення, надіслані
електронною чи звичайною поштою. Повідомлення повинно містити таку інформацію:
• дані особи, яка надсилає лист,
• адресу цієї особи,
• зміст справи, якої воно стосується.
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Безоплатні юридичні консультації
у галузі трудового права в Окружній
інспекції праці у Вроцлаві
Консультації телефоном надаються з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 15:00 у Консультативному центрі Державної інспекції праці
(графік роботи може змінюватися).
• тел.: +48 801 002 006 – для осіб, які
дзвонять зі стаціонарних телефонів.
• тел.: +48 459 599 000 – для осіб, які
дзвонять з мобільних телефонів.
Консультації надаються особисто в головному офісі Державної інспекції праці за
адресою: вул. Zielonego Dębu 22, кабінети
№ 2 і № 3, у понеділок з 10:00 до 18:00 та з
вівторка до п’ятниці з 10:00 до 14:00 (графік
роботи може змінюватися).

Докладнішу інформацію можна знайти
на вебсторінці:
• Окружна інспекція праці у Вроцлаві:
wroclaw.pip.gov.pl/pl (PL)
• Головна державна інспекція праці:
www.pip.gov.pl/pl (PL/EN)

Пошук роботи
Для тих, хто планує працювати у Вроцлаві, у нас є хороші новини! Столиця Нижньої
Сілезії пропонує безліч робочих місць, а рівень безробіття в місті є одним із найнижчих у країні.
Роботу можна шукати кількома способами – через безпосередній контакт з роботодавцем чи за посередництвом:
• мережі вакансій Європейської служби з працевлаштування EURES (eures.
praca.gov.pl PL/EN) – якщо Ви походите з країн-членів Європейського Союзу, Європейської економічної зони
чи з Швейцарії;
• центральної бази вакансій повітових
управлінь праці oferty.praca.gov.pl (PL);
• агенцій з працевлаштування, перелік
яких Ви знайдете в офіційному реєстрі за посиланням: www.kraz.praca.
gov.pl (PL); агенції з працевлаштування не можуть брати оплат за пошук
вакансій, вони можуть зробити це
тільки у разі необхідності, наприклад,
для перекладу документів тощо;
• газет з оголошеннями про роботу;
• інтернет-порталів з вакансіями, наприклад:
LinkedIn
Goldenline
Jobrapido
Jobpilot.pl
Careerjet.pl
Gazetapraca.pl
Pracuj.pl
Praca.pl
Jobs.pl
Absolvent.pl
Докладнішу інформацію можна отримати, подзвонивши на Зелену Лінію (19524),
а також за посиланням: https://zielonalinia.
gov.pl (PL, EN, UK, RU).
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Податки
Подання податкової декларації – це
обов’язок кожного платника податку, незалежно від джерела доходу. Пам’ятайте про
те, аби зробити це до встановленого терміну, тобто не пізніше 30 квітня кожного року
(за попередній рік).
Податкова декларація подається на спеціальних формах для розрахунку податку від
доходів фізичних осіб (так звана декларація
PIT), що є в кожній податковій інспекції, а також в інтернеті. Дуже популярним і простим
способом розрахунку PIT є розрахунок через
інтернет. Достатньо мати спеціальну програму, яку можна безоплатно завантажити
(наприклад, е-pity) та доступ до інтернету.
Для подання декларації встановлені відповідні терміни, недотримання яких може
призвести, між іншим, до накладення штрафу,
а неподання такої декларації PIT – навіть до
обвинувачення у вчиненні податкового правопорушення. На вебсторінці podatki.gov.pl
Ви можете знайти докладну інформацію щодо
всіх видів податків з доходів фізичних осіб.
Щороку, до кінця лютого, роботодавець
повинен надати форму PIT-11 працівникові
чи надіслати її безпосередньо до Податкової
інспекції до кінця лютого кожного року; у формі повинна міститися інформація про доходи, витрати, здійснені для отримання доходу,
внески на податок, внески на соціальне та медичне страхування. На практиці, підготувати
відповідну податкову декларацію можна з 1
березня. До 30 квітня кожен платник податків
повинен подати податкову декларацію про
доходи фізичних осіб (PIT) до відповідного податковому управління (за адресою проживання). Цей термін не можна пропустити.
Важливо: подружжя у Польщі може подати спільну декларацію. Це вигідно в ситуації,
коли один з подружжя не працює або має
низький дохід. Є лише одна умова для такого способу податкового розрахунку – подати
таку декларацію PIT потрібно до 30 квітня.
Допомогу щодо заповнення податкової
декларації можна отримати в інформаційних пунктах податкових органів та у громадських організаціях. У Вроцлаві є 5 податкових органів. Під час подачі декларації PIT до
уваги береться адреса Вашого фактичного
проживання, а не адреса місця реєстрації –
платиш податки там, де проживаєш.

Система з пошуку податкових органів:
www.wroclaw.pl/urzad-skarbowy-wroclawwyszukiwarka
Введіть свою адресу проживання, а пошукова система знайде податковий орган, до якого Ви повинні подати декларацію PIT.
Графік роботи податкових органів,
зазвичай:
- понеділок: 7:30–18:00
- вівторок – п’ятниця: 7:30–15:30
Пам’ятайте, що графік роботи може змінюватися, тому варто його завжди перевірити.
Податкові управління у Вроцлаві:
Податкове управління Вроцлав
Фабрична
(Urząd Skarbowy Wrocław Fabryczna)
вул. Ostrowskiego 5
53-238 Wrocław
тел. +48 71 797 73 00
Охоплює у Вроцлаві такі оседла (мікрорайони): Gajowice, Gądów Mały, Grabiszyn,
Grabiszynek, Jarnołtów, Jerzmanowo,
Kozanów, Kużniki, Leśnica, Maślice,
Muchobór Mały, Muchobór Wielki, Nowy
Dwór, Oporów, Osiniec, Pilczyce, Popowice,
Pracze Odrzańskie, Stabłowice, Strachowice,
Złotniki, Żerniki
Податкове управління Вроцлав Кшикі
(Urząd Skarbowy Wrocław Krzyki)
вул. Sztabowa 100
53-310 Wrocław
тел. +48 71 338 92 01
Охоплює у Вроцлаві такі оседла (мікрорайони): Bieńkowice, Bierdzany, Borek,
Brochów, Gaj, Jagodno, Klecina, Krzyki,
Księże Małe, Księże Wielkie, Ołtaszyn,
Opatowice, Partynice, Południe, Rakowiec,
Tarnogaj, Świątniki, Wojszyce
Податкове управління Вроцлав Псе
Поле
(Urząd Skarbowy Wrocław Psie Pole)
вул. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław
тел. +48 71 326 52 00
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Державна інспекція праці

Охоплює у Вроцлаві такі оседла (мікрорайони): Karłowice, Kleczków, Kłokoczyce,
Kowale, Lesica, Ligota, Lipa Piotrowska,
Osobowice, Pawłowice, Polanka, Polanowice,
Popiele, Poświętne, Psie Pole, Rędzin,
Różanka, Sołtysowice, Strachocin, Swojczyce

примітки

Податкове управління Вроцлав Старе
Място
(Urząd Skarbowy Wrocław Stare Miasto)
ul. Inowrocławska 4
53-654 Wrocław
тел. +48 71 786 67 00
Охоплює у Вроцлава такі оседла (мікрорайони): Stare Miasto, Przedmieście
Świdnickie, Szczepin
Податкове управління Вроцлав Срудмєсьце
(Urząd Skarbowy Wrocław Śródmieście)
ul. Piłsudskiego 27-29
50-044 Wrocław
тел. +48 71 343 53 76
Охоплює у Вроцлаві такі оседла (мікрорайони): Bartoszowice, Biskupin, Dąbie,
Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Sępolno,
Zacisze, Zalesie

Акція «Розрахуйте PIT у Вроцлаві»
Щороку Вроцлав проводить промо-акцію «Розрахуйте PIT у Вроцлаві», метою якої
є заохотити осіб, які тут працюють, складати
декларації у нашому місті. Також проводиться розіграш призів.
Докладніша інформація за посиланням:
www.wroclaw.pl/portal/rozlicz-pit-wewroclawiu-2019 (PL)
www.wroclaw.pl/portal/files/dokumenty/18020/
PIT_ulotka%20_EN.pdf (ENG)
ВРОМІГРАНТ – довідник для мігрантів/ок та консультантів/ок із питань міжкультурної комунікації
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Консультації для іноземців щодо заповнення податкової декларації PIT
За кілька тижнів до закінчення періоду для
подання податкових декларацій про доходи
фізичних осіб (лютий / березень), Фундація
Україна проводить консультації для іноземців.
Щоб взяти у них участь потрібно попередньо
зареєструватися, тому ми радимо зв’язатися
безпосередньо з Фондом, написавши на електронну пошту: infocukr@fundacjaukraina.eu
Докладніша інформація за посиланням:
fundacjaukraina.eu

Освіта
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Знання польської мови полегшить Ваше повсякденне
життя у Вроцлаві. Ви швидше знайдете нових знайомих,
простіше буде порозумітися з сусідами та колегами з роботи, а також оперативніше можна вирішити справи в органах
влади. Вивчити польську мову допоможуть курси (частина з
яких є безоплатними або пропонуються за низькими цінами) та мовні клуби для дорослих з різним рівнем вивчення
польської мови.
Важливою є також освіта дітей. У Польщі є загальний
шкільний обов’язок. Кожна дитина віком від 6 до 18 років повинна ходити до школи. Цей обов’язок поширюється також
на дітей, які не мають польського громадянства, незалежно
від міграційного статусу батьків у Польщі. Для дітей, які не
володіють польською мовою або говорять нею небагато,
створено так звані підготовчі класи. Якщо діти не ходять до
підготовчих класів, вони мають право на 2 додаткові години
на тиждень для занять з вивчення польської мови як іноземної. Школа також може організувати заняття з помічником з
міжкультурної комунікації, який знає мову та культуру країни
походження дитини.
Варто також продовжувати освіту або подальше навчання у дорослому житті, обирати середні школи, коледжі чи
школи для дорослих, які припинили навчання та перебувають на різних рівнях освіти.
У цьому розділі нашого довідника Ви дізнаєтеся:
- де шукати курси з вивчення польської мови;
- що таке підготовчі класи для дітей, які не володіють польською мовою;
- що таке шкільний обов’язок;
- з яких рівнів складається польська система освіти;
- як записати дитину до ясел, дитячого садка та школи;
- що таке Центр безперервного навчання;
- які міжнародні школи функціонують у Вроцлаві;
- де шукати вищі навчальні заклади.

ВРОМІГРАНТ – довідник для мігрантів/ок та консультантів/ок із питань міжкультурної комунікації

Знання польської мови, навіть на базовому рівні, не тільки полегшить Вам спілкування з друзями, сусідами, колегами з роботи або звичайними перехожими, але й стане
способом вивчення історії та участі в культурному житті Польщі.
У Вроцлаві організовуються курси польської мови для осіб із різним рівнем знання
мови. Частину курсів оплачує міська влада,
тож вони є або безоплатними, або пропонуються за низькою ціною. Окрім мовних курсів, діють також мовні клуби, де Ви можете
вивчати польську мову в менш формальній
атмосфері. Це також чудова нагода познайомитися з новими людьми.

Курси польської мови
Let’s mów po polsku
«Let’s mów po polsku» – це курси польської мови, організовані Фундацією Україна
для громадян третіх країн. Курси проводяться на різних рівнях (від А1 до С1) і тривають
в середньому 3–4 місяці. Учасники зустрічаються в одній з двох груп по 15 осіб. Кожному надаються необхідні навчальні матеріали: канцелярське приладдя, підручник та
авторські завдання від викладачів. Графік
занять розробляється індивідуально для
кожної групи відповідно до вказаних в анкетах бажаних днів та годин.
Кожний цикл занять закінчується іспитом з польської мови, метою якого є перевірка здобутої учнями мовної компетентності. Після отримання результатів кожен
отримує внутрішній сертифікат, що підтверджує закінчення курсу.
Для найбільш активних та тих, хто показує найкращі результати у навчанні, є можливість скласти державний іспит з польської
мови як іноземної. Відібрані учасники безоплатно отримають сертифікат, затверджений Державною комісією з підтвердження
знання польської мови як іноземної.
Завдяки співфінансуванню з Програми
Національного фонду надання притулку, міграції та інтеграції та з державного бюджету,
ціна занять є дуже низькою – плата за весь

128-годинний курс становить 384 злотих.
Один урок коштує всього 3 злотих.
Більше інформації:
e-mail: letsmow@fundacjaukraina.eu
WWW: www.fundacjaukraina.eu/kursy-jezykapolskiego-lets-mow
«Polski na luzie»
Цей проєкт – це безоплатні заняття з
польської мови для всіх мігрантів/ок. Заняття призначені для двох груп (початковий та
підвищений рівень) та відбуваються щонеділі в офісі Вроцлавського центру суспільного
розвитку (pl. Dominikański 6, II piętro, sala 210).
Більше інформації:
WWW: www.facebook.com/
groups/368942013770207
Школа польської мови та культури для
іноземців (Вроцлавський університет)

Ви також можете записатися на платні курси польської мови у Школі польської
мови та культури для іноземців Вроцлавського університету. Школа пропонує широкий вибір платних курсів різного рівня навчання, зокрема: семестровий курс, річний
підготовчий курс, інтенсивний літній курс,
додатковий навчальний курс для вчителів
та курс на замовлення.
Більше інформації:
Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla
Cudzoziemców
pl. Nankiera 15b (кабінет 6)
50-140 Wrocław
тел. +48 71 375 25 70
e-mail: sjpkc@uwr.edu.pl
WWW: www.sjpik.uni.wroc.pl
Центр іноземних мов (Вроцлавська
політехніка)
Вроцлавська політехніка також пропонує платні курси польської мови: літні курси,
60-годинні семестрові курси, інтенсивний
курс польської мови різного рівня навчання.
Більше інформації:
Politechnika Wrocławska Studium Języków
Obcych (буд. H-4)
ul. Wyb. Wyspiańskiego 8
50-370 Wrocław
тел. + 48 71 320 31 17, +48 71 320 31 87
e-mail: sekretariat.sjo@pwr.edu.pl
WWW: www.sjo.pwr.edu.pl
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Базове вивчення
польської мови

«Wrocław na językach świata» («Вроцлав
мовами світу»)
Метою цієї безоплатної ініціативи є подолання мовних та культурних бар’єрів, а також надання підтримки в процесі інтеграції
осіб з-за кордону, що навчаються або працюють у Вроцлаві. Усі охочі зустрічаються
парами або в групах, і говорять про повсякденне життя, про те, що їх об’єднує, відрізняє, захоплює і розважає. Це також чудовий
спосіб знайти нових друзів.
Wrocławskie Centrum Integracji
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław
тел. +48 576 119 521
e-mail: kontakt@wnjs.pl
WWW: www.wnjs.pl
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«Polish speaking club»
Клуб, яким керує Фундація Україна, створює можливість не лише практикувати польську мову, а й ділитися досвідом інтеграції
в новому середовищі та спільного пошуку рішення проблем, з якими Ви зіткнулися після
переїзду до Польщі. Немає жодних попередніх
записів, якщо Ви просто хочете прийти на зустріч. Зустрічі проводяться двічі на тиждень.
Більше інформації:
WWW: www.facebook.com/polish.
speaking.club
Інші курси польської мови
Якщо Ви починаєте працювати в міжнародній корпорації, варто спочатку запитати
роботодавця, чи компанія організовує мовні курси для нових працівників або чи може
щось порекомендувати.
А може Ви навчаєтеся у ВНЗ? Якщо так,
є велика ймовірність, що Ваш ВНЗ організовує підготовчі курси з вивчення польської
мови. Зверніться до опікуна Вашого курсу та
дізнайтеся більше.
Якщо Ви вже добре знаєте польську
мову і хочете отримати сертифікат, що підтверджує Ваші знання мови, зайдіть на вебсторінку Державної комісії з підтвердження
знання польської мови як іноземної та докладніше ознайомтеся із правилами та датами проведення іспиту:
Більше інформації:
www.certyfikatpolski.pl

Підготовчі класи для
дітей, які не володіють
польською мовою
Якщо Ваша дитина не говорить польською мовою або слабо її знає, Ви можете
записати її в підготовчий клас.
Що таке підготовчий клас?
До підготовчого класу приходять діти,
які починають навчання у польській школі. Пропозиція адресована дітям, які не
володіють польською мовою (зокрема, мігрантам/кам) і дітям, які повертаються до
Польщі з еміграції. У підготовчому класі
діти мають більше занять з польської мови.
Вони вчаться повсякденному спілкуванню,
але також слів і виразів з математики, природи, історії та інших шкільних предметів.
Діти вивчають польську культуру, беруть
участь в тематичних та інтеграційних заходах, краще пізнають місто. Причому дитина
не втрачає рік, тому що реалізує шкільну
програму для свого рівня.
Підготовчі класи були створені для дітей
і підлітків віком від 6 до 19 років, які починають навчання в школі й не знають польської мови. Навчання у цьому класі триває
від 4 тижнів до 12 місяців. Прийом проводиться протягом усього року, а навчання є
безоплатним. Батьки отримують підтримку,
наприклад, консультації з вчителями, роз’яснення системи навчання у польській школі.
Чому варто записати дитину до підготовчого класу?
Незнання мови – це бар’єр, який ускладнює доступ дитині до знань, самовираження та спілкування з іншими дітьми. Дитина
може відчувати стрес і розчарування.
Школи, у яких створено підготовчі
класи. Там Ви отримаєте докладнішу
інформацію:
Початкова школа № 4
(Szkoła Podstawowa nr 4)
ul. Powstańców Śląskich 210-218
53-140 Wrocław
тел. +48 71 798 69 03
e-mail: sekretariat.sp004@
wroclawskaedukacja.pl

ВРОМІГРАНТ – довідник для мігрантів/ок та консультантів/ок із питань міжкультурної комунікації

Початкова школа № 74 ім. Примаса
Тисячоліття
(Szkoła Podstawowa nr 74 im. Prymasa
Tysiąclecia)
ul. Kleczkowska 2
50-227 Wrocław
тел. +48 71 798 68 63
e-mail: sekretariat.sp074@
wroclawskaedukacja.pl
Початкова школа № 83 ім. Яна
Каспровіча
(Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana
Kasprowicza)
al. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 32
51-160 Wrocław
тел. +48 71 798 68 69
e-mail: sp83.sekretariat@wp.pl
Початкова школа № 90 ім. проф.
Станіслав Толпи
(Szkoła Podstawowa nr 90 im. prof.
Stanisława Tołpy)
ul. Orzechowa 62
50-540 Wrocław
тел. +48 71 798 68 73
e-mail: sp90wro@op.pl
Початкова школа № 109 ім. Едварда
Дембовського
(Szkoła Podstawowa nr 109 im. Edwarda
Dembowskiego)
ul. Inżynierska 54
53-230 Wrocław
тел. +48 71 798 68 39
e-mail: sekretariat.sp109@
wroclawskaedukacja.pl
Загальноосвітній ліцей № XV ім. П.
Висоцького
(Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr
Piotra Wysockiego)
ul. Wojrowicka 58
54-436 Wrocław
тел. +48 71 798 67 39
e-mail: sekretariat@loxv.wroclaw.pl
Шкільний та дошкільний комплекс № 1
(Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1)
ul. Zemska 16c
54-440 Wrocław
тел. +48 71 798 69 15
e-mail: sekretariat@sp113.wroc.pl

Діяльність координується Департаментом освіти Міського управління Вроцлава у межах Вроцлавської стратегії міжкультурного діалогу.
Докладніша інформація за посиланням: www.wielokultury.wroclaw.pl/klasyprzygotowawcze-dla-dzieci-obcojezycznych
(PL/EN/UK)

Система освіти
Польська система освіти ділиться на такі
рівні:
• дошкільна освіта (для дітей віком
3–5/6 років);
• початкова школа (8 класів; для дітей
віком 6/7–14/15);
• середня школа (різні типи, навчання
у них триває 3, 4 або 5 років).
Відповідно до законодавства Польщі
дитина має:
1. право на освіту – від 3 років,
2. обов’язок річної дошкільної підготовки – з 6 років,
3. шкільний обов’язок – від 7 років до
закінчення початкової школи (не пізніше, ніж до досягнення 18 років).
4. обов’язок навчання – до досягнення
18 років.
У чому полягає шкільний обов’язок?
• Шкільний обов’язок поширюється
на дітей віком від 7 років до закінчення VIII класу початкової школи,
але не більше, ніж до досягнення учнем 18 років.
• Із 1 вересня 2019 року шкільний
обов’язок виконується шляхом прийняття дитини до початкової школи:
державної чи приватної.
Хто контролює виконання шкільного
обов’язку?
Згідно з положеннями закону «Про освіту», директори початкових державних шкіл
контролюють виконання шкільного обов’язку. Для контролю виконання шкільного
обов’язку до уваги береться фактичне місце
проживання учня, а не місце його реєстрації. Керівники приватних і державних початкових шкіл зобов’язані повідомити директора публічної школи за місцем проживання
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Мовні клуби

Чим загрожує невиконання шкільного обов’язку?
Невиконання шкільного обов’язку або
обов’язку навчання може призвести до накладення штрафу на батьків або навіть,
у крайньому випадку, до позбавлення батьківських прав. Після досягнення відповідного віку шкільний обов’язок припиняється,
навіть у разі, якщо раніше він не виконувався (наприклад, через перебування дитини
в країні, де діють інші правила системи освіти). У разі інвалідності дитини виконання
шкільного обов’язку може бути відкладено
до досягнення дитиною десяти років. Рішення приймається на підставі висновку з психолого-педагогічної поліклініки.
У Вроцлаві діє Психолого-педагогічна
поліклініка у якій володіють іноземними
мовами, і де можна отримати підтримку для
себе і своєї дитини. Якщо хочете обстежити
свою дитину, зверніться до:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
ul. Kościuszki 31/1
50-011 Wrocław
тел. +48 71 798 68 28
WWW: www.ppp1.wroc.pl
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Важливі іспити
Протягом навчання у Польщі для учня
визначальне значення мають 2 або 3 іспити:
1. іспит восьмикласника (три частини:
польська мова, математика та іноземна мова) – після закінчення початкової
школи та отримання права продовжувати навчання в середній школі;
2. випускний іспит (усний і письмовий)
– після закінчення середньої школи
та отримання права продовжувати
навчання у ВНЗ;
3. випускний іспит (усний і письмовий)
– у разі вступу до вищих навчальних
закладів.
Інша інформація
Проїзд міськими автобусами та трамваями (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne)
у Вроцлаві є безоплатним для учнів вроцлавських шкіл після пред’явлення дійсного учнівського квитка.

Інформацію про окремі рівні освіти
в Польщі та зміни в навчанні можна знайти на:
eurydice.org.pl/system-edukacji-w-polsce (PL/EN).
Докладнішу інформацію про приватну,
недержавну освіту можна знайти на: eacea.
ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/
organisation-private-education-56_pl (PL/EN).
Щорічно у вересні подається оновлений
список навчальних закладів Вроцлава: bip.
um.wroc.pl/artykul/172/2924/zbiorczy-wykazszkol-i-placowek (PL).
Нагляд за діяльністю освітніх закладів
у сфері фінансових, адміністративних та організаційних питань здійснює Департамент
освіти Міського управління Вроцлава.
Departament Edukacji
ul. W. Bogusławskiego 8-10,
V поверх, каб. 503
50-031 Wrocław
тел. +48 71 777 85 16
e-mail: deu@um.wroc.pl
понеділок – п’ятниця, 7:45–15:45.

Ясла та дитячі клуби
Метою ясел та дитячих клубів є допомогти батькам погодити професійні та сімейні обов’язки (догляд за дітьми). Однак між
ними є деякі відмінності. У яслах опікуються дітьми віком від 20 тижнів до 3 років.
Натомість у клубі опікуються дітьми віком
від 1 року (також до 3 років). Тому в яслах,
крім осіб, які мають відповідну педагогічну
чи психологічну освіту та досвід роботи з
маленькими дітьми, працюють медсестри
чи акушерки. Дитячі клуби є меншими,
ніж ясла, вони можуть мати не більше ніж
30 місць. Дітей там доглядають, а через ігри
вони набувають нового досвіду та навичок,
у яких (на відміну від ясел) можуть брати
участь також батьки.
Більше інформації про відмінності між яслами та дитячим клубом можна знайти тут:
zielonalinia.gov.pl/zlobek-i-klub-dzieciecy-33256c
Не забудьте перевірити, чи обраний Вами
заклад внесений до реєстру ясел і дитячих
клубів. Для цього достатньо знайти на вебсторінку з пропозиціями Вроцлавської групи ясел: rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/
zlobek/oferta
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Правила прийому до ясел

Подача заяв до ясел проводиться цілий
рік за допомогою електронної системи. Умовою реєстрації є заповнення електронної заяви (варто попросити про допомогу особу,
яка знає польську мову). У відборі можуть
брати участь діти, які проживають на території Вроцлава. Заяву, подану через електронну систему, можна редагувати до моменту прийняття дитини в ясла.
У день прийому в ясла дитина повинна
мати принаймні 20 тижнів. У разі наявності
більшої кількості заяв, ніж кількість місць
в яслах – призначаються бали за додаткові
критерії. Пам’ятайте, якщо Ви надаєте додаткові довідки (наприклад, довідку з місця
роботи, довідку про ведення фермерського
господарства або з навчання на денній формі), то ці документи повинні бути видані не
пізніше ніж за 3 місяці до дати їх подання до
ясел. Довідка іншою мовою повинна бути
перекладена польською мовою у присяжного перекладача.
Після отримання інформації, відправленої електронною поштою, про прийняття
дитини в ясла, батьки повинні надати у встановлений строк роздруковану заяву разом
із набором документів, що підтверджують
виконання критеріїв.
Документами, що підтверджують виконання критерію місця проживання у Вроцлаві є документи, які підтверджують місце
проживання дитини хоча б з одним із батьків або з законним опікуном у Вроцлаві, зокрема:
• посвідчення особи одного із батьків
або законного опікуна;
• довідка, яка підтверджує постійну
або тимчасову реєстрацію хоча б одного з батьків або законного опікуна,
а також дитини;
• інший документ, що підтверджує місце проживання, наприклад, договір
оренди житла;
• карта на проживання або синя карта ЄС
може бути документом, що підтверджує
проживання, якщо містить інформацію
про місце проживання у Вроцлаві. В іншому разі слід надати, наприклад, договір оренди квартири або будь-який
інший документ, з якого випливає, що
один із батьків або опікун дитини проживає на території Вроцлава.

Якщо у Вас є питання щодо прийому
в ясла, Ви можете звернутися до Міського
управління за номером телефону: +48 71 777
77 77 з понеділка до п’ятниці з 8:00 до 15:45.
Докладнішу інформацію можна
отримати також за адресою:
Адміністрація ясел
ul. Fabryczna 15,
53-609 Wrocław
тел. +48 71 365 03 46
факс: +48 71 365 03 47
WWW: www.wzz.wroc.pl

Дитячі садки
Записати в дитячий садок можна дитину
віком від 3 років, а в обґрунтованих випадках батьки можуть звернутися з просьбою
про прийняття дитини віком 2,5 років. Дитина від 3 до 5 років має право навчатися, натомість для 6-річної дитини це є обов’язком.
Якщо Ви хочете записати дитину до дитячого садка, Ви можете вибрати будь-який
садок у Вроцлаві. Оскільки на дитячі садки
(на відміну від початкових шкіл) не поширюється критерій місця проживання,
можна самому вибрати заклад, а 6-річних дітей записати до відділень дошкільної освіти
в початкових школах.
Правила прийому до дитячих садків
Набір складається з двох етапів:
1. процес прийняття заяв,
2. додатковий набір – проводиться у закладах, які після першого етапу матимуть вільні місця.
Обидва етапи проводяться онлайн через вебплатформи: rekrutacje.edu.wroclaw.pl
Проводить їх приймальна комісія, створена директором закладу. Набір проводиться
на вільні місця для конкретної вікової групи.
Кількість місць для кожної вікової групи визначає директор дитячого садка після отримання заяв від батьків про бажання продовжувати навчання їхніх дітей у цьому закладі.
На вільні місця приймаються діти, які
проживають на території Вроцлава, тому
документи, що підтверджують місце Вашого
проживання, будуть у цій справі вирішальними. Діти, які проживають за межами Вро-
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учня про прийом учня до школи та інформувати його про виконання учнем шкільного
обов’язку.

Терміни набору та його процес
I EТАП
1. Подання заяви
Зазвичай в березні (варто перевірити цю інформацію на вебсторінці
управління міста) необхідно подати
заяву про прийом до дитячого садка/
дошкільного відділення у початковій
школі разом з документами, що підтверджують відповідність кандидата
критеріям, що враховуються у процесі набору.
2. Результати набору
Як правило, у травні кожного року
подаються результати набору.
Після завершення І етапу набору,
якщо залишилися місця, вказуються
місця в закладах, які найближчі до Вашого місця проживання. Якщо ні, то
Ви берете участь в наступному етапі
набору, що проводиться онлайн.
IІ EТАП
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3. Подання заяв та результати набору
Як правило, ІІ етап закінчується
у червні. Якщо залишаться вільні місця, Ви можете звернутися із заявою
до директора закладу. Якщо місць не
залишиться, а Ваша дитина має право навчатися (3–5 років), то можна вибрати приватний дитячий садок. Однак, якщо Ваша дитина має обов’язок
навчатися, то Гміна запропонує Вам
дитячий садок або дошкільне відділення, де є вільні місця, і незалежно
від місця Вашого проживання, Ваша
дитина зможе там вчитися.
Заповнення заяви про прийняття
дитини до дитячого садка
Набір до дитячих садків здійснюється
через електронну систему за посиланням:
rekrutacje.edu.wroclaw.pl

Наразі платформа є лише польською мовою, тому, якщо Ви ще не володієте мовою,
у Вас є два варіанти: попросіть довірену особу
допомогти подати заяву за посередництвом
платформи або зверніться в обраний заклад
особисто і попросіть там про допомогу в поданні заяви. Черговість подання заяв не впливає на прийняття кандидата до дитячого садка.
Щоб правильно заповнити заяву,
необхідно:
• ввести особисті дані дитини та батьків/законних опікунів;
• вибрати зі списку не більше ніж 3 заклади, які Вам підходять;
• розмістити вибрані заклади у послідовності, починаючи з найбажанішого (заклад першого вибору);
• зазначити критерії, яким відповідає
Ваша дитина;
• роздрукувати заяву з додатками, долучити необхідні документи/заяву*,
підписати їх та подати до обраного
дитячого садка/початкової школи.
*Заяви, у яких вказується відповідність
критеріям, подаються з ознайомленням із
застереженням про кримінальну відповідальність за вказання неправдивих відомостей. Особа, яка подає заяву, зобов’язана
помістити у ній застереження такого змісту: «Я усвідомлюю загрозу кримінальної
відповідальності за подання неправдивих
відомостей» (стаття 150 ч. 6 Закону від 14
грудня 2016 року «Про освіту»). Форми заяв
та додатки до них доступні на вебсторінці
електронного відбору до дитячих садків/дошкільних відділень у початкових школах.
Якщо Ви хочете відмовитися від місця
у закладі, до якого прийнято Вашу дитину,
то після оголошення переліку прийнятих
осіб необхідно подати письмову заяву про
відмову від місця у закладі.
Якщо Вашу дитину не прийняли
у заклад, Ви можете:
1. протягом 7 днів з дня опублікування
списку прийнятих і неприйнятих кандидатів звернутися до комісії для отримання обґрунтування відмови;
2. протягом 7 днів з дня отримання
обґрунтування оскаржити рішення
приймальної комісії до директора
дитячого садка.
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Секретаріат відділу дитячих садків
та початкових шкіл Департаменту
освіти Міського управління Вроцлава
(Sekretariat Wydziału Przedszkoli i Szkół
Podstawowych Departamentu Edukacji
Urzędu Miejskiego Wrocławia)
ul. Zapolskiej 4, IV поверх, каб. 446
50-032 Wrocław
тел. +48 71 777 87 06
e-mail: wpp@um.wroc.pl

Початкові школи
Під час запису до початкових шкіл застосовується критерій місця проживання, тобто
дитину повинні прийняти до школи в районі,
у якому проживає дитина. У початковій школі
Ваша дитина буде навчатися загалом 8 років.
Запис до окружної/районної школи
Кандидати мають гарантоване місце
в окружній/районній школі за місцем проживання. Це означає, що у разі вибору окружної школи та своєчасного подання заяви, дитина обов’язково буде прийнята до
першого класу. Заява одночасно є підтвердженням бажання навчатися у цій школі. До
заяви додається документ, що підтверджує
місце проживання батьків або законних опікунів дитини, із застереженням про кримінальну відповідальність у разі подання неправдивих відомостей. Для потреб процесу
набору вважається, що місце проживання
підтверджується довідкою про реєстрацією
на постійне чи тимчасове проживання або
іншим документом у якому це вказано.
Важливо: на початкові школи поширюється критерій місця проживання. Однак,
якщо Ваша дитина відвідувала обов’язкову
річну дошкільну підготовку (так звану «зерувку», тобто нульовий клас) у дошкільному
відділенні початкової школи, іншій, ніж школа у районі/окрузі за місцем Вашого проживання, то за Вашим зверненням дитина буде
прийнята до І класу тієї школи, до якої вона
ходила у «зерувку», на умовах продовження навчання.
Проводиться контроль виконання шкільного обов’язку, і в разі, якщо батьки не подбають про відвідування дитиною школи,
директор окружної/районної школи має право накласти на батьків штраф у загальному
розмірі до 50 тис. злотих.

Запис до початкової школи не за місцем проживання
Батьки повинні пам’ятати, що якщо Ви
обираєте школу в іншому районі, то пріоритет завжди мають діти, що проживають у районі такої школи.
Директор кожного закладу скликає приймальну комісію. Прийом складається з двох
етапів:
1. процес прийому проводиться через
електронну платформу за посиланням: www.rekrutacje.edu.wroclaw.pl
Ви вибираєте три заклади, останній
з яких завжди повинен бути окружною/районною школою за Вашим
місцем проживання, тому що в ній
завжди буде місце для Вашої дитини.
2. додатковий набір до шкіл, що мають
вільні місця – заяву Ви подаєте особисто в закладі.
Важливо! На вільні місця приймаються
діти, які проживають у Вроцлаві, тому пам’ятайте, що документи, які посвідчують місце Вашого
проживання, будуть мати вирішальне значення, оскільки діти, які проживають за межами
Вроцлава прийматимуться на вільні місця тільки у разі відсутності кандидатів із Вроцлава.
Процес прийому
I EТАП
1. Подання заяви.
Підписану заяву одного із батьків/
законного опікуна разом з необхідними додатками потрібно подати до
обраної школи.
2. Результати набору.
У разі, якщо Ваша дитина була зарахована в іншу школу, ніж школа за місцем
проживання, потрібно повідомити окружну школу про виконання шкільного
обов’язку в іншій школі. Якщо дитину
не прийняли до обраної школи, то за
наявності у ній вільних місць Ви переходите до другого етапу, що передбачає особисте подання заяви до школи.
IІ EТАП
3. Подання заяв та результати набору.
Заповнення заяви про прийняття дитини до дитячого садка
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цлава прийматимуться на вільні місця у разі
відсутності охочих з міста. Проживання підтверджується документом про реєстрацією
місця постійного чи тимчасового проживання або іншим документом, у якому однозначно це вказано.

Зразок заяви Ви можете взяти в будьякій школі й після заповнення подати
її до вибраної школи.
Якщо Ви хочете відмовитися від місця
у закладі, необхідно подати письмову заяву
з відмовою від місця.
Якщо Ви хочете оскаржити рішення
про відмову у прийнятті Вашої дитини до
початкової школи не за місцем Вашого проживання, Ви можете:
• звернутися до приймальної комісії
про видання обґрунтування відмови у прийнятті кандидата до обраної

•

•

школи протягом 7 днів з дня опублікування списку прийнятих і неприйнятих кандидатів;
протягом 7 днів з дня отримання
обґрунтування оскаржити рішення
приймальної комісії до директора початкової школи;
подати скаргу на рішення директора
цієї школи до адміністративного суду.

Двомовні сьомі класи
Якщо Ваша дитина добре володіє польською мовою, вона може навчатися у двомовному класі в останній рік початкової школи. Варто перевірити в Департаменті освіти
Міського управління Вроцлава які початкові
школи мають таку пропозицію і що потрібно
для того, щоб Ваша дитина могла записатися до такого класу. Нижче ми представляємо
пропозицію на 2019/2020 навчальний рік.
Вона може змінитися у наступному році, тому
питання краще адресувати безпосередньо
до шкіл або Департаменту освіти.

№

Назва та адреса школи

Кількість
двомовних
класів

Кількість
місць

Мова

Предмети в двомовній
системі

1.

Початкова школа № 1 ul.
Nowowiejska 78 тел. 71 798
68 36

1

28

німецька

інформатика,
суспільствознавство

2.

Початкова школа № 5 ul.
Jelenia 7 тел. 71 798 67 03

2

60

англійська

історія, географія,
суспільствознавство

3.

Початкова школа № 9 ul.
Nyska 66 тел. 71 798 68 72

1

28

німецька

інформатика,
суспільствознавство

4.

Початкова школа № 17 w
ZSP № 17 ul. Wieczysta 105
тел. 71 798 69 23

2

56

іспанська

історія,
суспільствознавство

5.

Початкова школа № 29 ul.
Kraińskiego 1 тел. 71 798 67
20

1

30

німецька

у VII класі: музика, інформатика
у VIII класі: безпека
життєдіяльності, інформатика,
біологія

6.

Початкова школа № 66 ul.
Dembowskiego 39 тел. 71
798 67 10

1

30

англійська

біологія
інформатика

7.

Початкова школа № 71 ul.
Podwale 57 тел. 71 798 68 60

4

120

англійська

географія, образотворче
мистецтво, математика,
інформатика, хімія, біологія

Джерело: rekrutacje.edu.wroclaw.pl

Середні школи
Випускники восьмирічної початкової
школи можуть продовжувати навчання
у загальноосвітніх ліцеях (4 роки навчання),
технікумах (5 років навчання) або галузевих
школах І ступеня (3 роки навчання). Обираючи профільні класи у школі, слід звернути
увагу на те, щоб іноземна мова була такою ж
яку вивчали у початковій школі. Важливо також щоб кандидат, прийнятий до середньої
професійної школи протягом строку, що визначений у графіку, взяв у Секретаріаті школи направлення на медичний огляд. Докладнішу інформацію про проведення медичних
оглядів можна дізнатися у школах, що дають
направлення, а також у Воєводському Центрі медицини праці у Вроцлаві.
Пам’ятайте, що є різні програми для фінансування навчання: стипендії, допомоги
тощо. По докладнішу інформацією варто
звернутися до Департаменту освіти.
Процес набору
1. Вхід у систему електронного відбору
Школа, до якої ходить кандидат, надасть
логін та тимчасовий пароль до системи
електронного відбору www.rekrutacje.edu.
wroclaw.pl. Після зміни пароля потрібно заповнити, зберегти і роздрукувати заяву.
Кандидати, які відвідують недержавні
школи і які ніколи не відвідували школи/дитячого садка/закладу, які є у підпорядкуванні міста Вроцлава повинні:
• після входу на вебсторінку www.
rekrutacje.edu.wroclaw.pl та вибору
закладки про набір до середніх шкіл
Ви зможете ввійти в систему за допомогою номера PESEL («Wprowadź
wniosek kandydata spoza systemu»).
• На першому етапі заповнення заяви
необхідно ввести пароль, за допомогою якого можна ввійти в систему.
• Потрібно пам’ятати, щоб під час заповнення заяви вказати адресу електронної пошти, яка буде використовуватися у випадку забуття (втрати)
пароля.
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Кандидати, які вже відвідують школи, що
є у підпорядкуванні міста Вроцлава
• Школа, до якої ходить кандидат, надасть логін та тимчасовий пароль до
ВРОМІГРАНТ – довідник для мігрантів/ок та консультантів/ок із питань міжкультурної комунікації

•

•
•

системи електронного відбору.
Після входу на вебсторінку www.
rekrutacje.edu.wroclaw.pl та вибору
закладки про набір до середніх шкіл,
Ви зможете ввійти в систему за допомогою отриманого логіну та пароля.
Після зміни пароля можна заповнити, зберегти і роздрукувати заяву.
Потрібно пам’ятати, щоб під час заповнення заявки вказати адресу електронної пошти, яка буде використовуватися у випадку забуття (втрати)
пароля.

2. Підготовка заяви та подання документів до закладу
• Після входу в обліковий запис Ви повинні сформувати електронну заяву.
• Введіть або підтвердіть персональні
дані кандидата і батьків.
• Виберіть зі списку профільні класи
у не більше ніж 3-х середніх школах
• Встановіть черговість шкіл, починаючи з найбільш бажаної школи, ця
школа буде називатися школою першого вибору.
• Роздрукуйте заяву і подайте її разам
з додатками (якщо потрібно) до школи першого вибору (терміни подання
зазначені у розкладі).
Заповнення електронної заяви
Увійдіть до системи електронного відбору (терміни зазначені у розкладі) та введіть:
• оцінки з атестату та результати іспиту восьмикласника,
• вкажіть інші досягнення, зазначені
в атестаті,
• зазначте відповідність додатковим
критеріям,
• віднесіть копію результатів іспиту
восьмикласника і копію атестата до
школи першого вибору (не друкуйте
заяву повторно).
3. Вибір шкіл
Батькам кандидата необхідно ретельно
ознайомитися із пропозицією шкіл, особливо звернути увагу на терміни подання до
відповідних шкіл письмової заяви про проведення для учня перевірки мовної компетенції/ інших, а також перевірки фізичної
підготовки. Кандидати можуть подати заяву
про прийом до профільних класів у трьох
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Один із батьків заповнює і подає повідомлення / заяву про прийняття дитини в школу протягом строку, зазначеного у правилах прийому. Важливо,
що дата і час заповнення заяви в електронній системі, роздрукування заяви,
подання заяви до закладу, не впливає
на черговість прийому дітей.

4. Подання документів
Кандидат повинен у визначений термін
подати заяву, підписану одним із батьків та
педагогом школи першого вибору. Для кандидатів, що проживають за межами Вроцлава, підпис педагога не вимагається. Протягом визначеного строку до заяви потрібно
долучити:
• копію атестата про закінчення школи
та копію свідоцтва про результати іспиту восьмикласника, завірені директором школи, яку закінчив кандидат.
• документи, що підтверджують відповідність іншим критеріям, у разі необхідності.
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5. Підтвердження бажання навчатися
Кандидат у визначений день перевіряє
у школі першого вибору або на вебсторінці відбору до якого профільного класу та
школи зі списку його зараховано. Умовою
остаточного зарахування кандидата до профільного класу у школі є надання ним до цієї
школи протягом визначеного строку:
• оригіналу атестата про закінчення
початкової школи,
• оригіналу свідоцтва про результати
іспиту восьмикласника,
• двох фотографій.
У разі, якщо кандидат (або його батьки)
протягом встановленого строку не подасть
до школи оригіналів документів, це означатиме свідому відмову від місця у цій школі.

6. Додатковий набір
Додатковий набір до шкіл, у яких після
першого етапу залишилися вільні місця, виконується аналогічно з використанням системи
електронного відбору. У додатковому відборі
можуть взяти участь усі кандидати: особи, які
не подали заяви у першому етапі відбору, ті,
які не пройшли кваліфікацію, а також ті, які її
пройшли і були прийняті в інших закладах.
Останні для зарахування до закладу в додатковому відборі повинні у встановлений строк
відмовитися від місця у школі, до якої були
зараховані на першому етапі відбору. Дата
подачі відмови є також датою підтвердження
прийому до закладу у додатковому відборі.
7. Критерії відбору:
• зазначені в атестаті про закінчення
школи оцінки з польської мови, математики і двох інших предметів,
• результати іспиту восьмикласника;
цей іспит проводиться навесні,
• особливі досягнення учня,
• закінчення школи з відзнакою,
• соціальна активність.
Переможці конкурсів та олімпіад, визначених Міністерством національної освіти,
отримують переважне право у відборі.
Де можна отримати докладнішу інформацію про відбір?
1. на вебсторінці відбору: www.rekrutacje.
edu.wroclaw.pl (польсьою мовою);
2. в Інформаційному центрі Міського
управління Вроцлава, тел. +48 71 777
77 77 (з 8:00 до 15:45);
3. у початковій школі, яку відвідує кандидат, у класних керівників та викладачів;
4. у школі першого вибору;
5. на вебсторінці середніх шкіл;
6. у Шкільних центрах кар’єри в:
Початковій школі № 4
(Szkoły Podstawowej nr 4)
ul. Paulińska 14
53-140 Wrocław
тел. +48 71 798 67 25;
Загальноосвітньому ліцеї № V
(Liceum Ogólnokształcące nr V)
ul. Hutnicza 45
50-550 Wrocław
тел. +48 71 798 67 34;

ВРОМІГРАНТ – довідник для мігрантів/ок та консультантів/ок із питань міжкультурної комунікації

Комплексі шкіл № 14
(Zespół Szkół nr 14)
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
тел. +48 71 798 68 90;
Технікумі № 15
(Technikum nr 15)
ul. Skwierzyńska 1/7
53-521 Wrocław
тел. +48 71 798 69 01;
Комплексі економічноадміністративних шкіл
(Zespół Szkół EkonomicznoAdministracyjnych)
ul. Worcella 3
50-448 Wrocław
тел. +48 71 798 69 09;
Міжшкільному центрі підтримки
професійної активності Центру
практичної підготовки
(Międzyszkolny Ośrodek Wspierania
Aktywności Zawodowej przy Centrum
Kształcenia Praktycznego)
ul. Strzegomska 49
53-611 Wrocław
тел. +48 71 798 67 00.
Перелік закладів
Як батьки, Ви можете вибрати відповідне місце для Вашої дитини в державних чи
приватних закладах. За нижченаведеним
посиланням Ви знайдете повний перелік
дитячих садків, початкових шкіл, загальноосвітніх ліцеїв, технікумів, галузевих шкіл
першого ступеня, післяліцейних шкіл, художніх шкіл, психологічно-педагогічних
поліклінік, інтернатів, училищ і гуртожитків,
шкільних команд і спеціальних закладів,
молодіжних будинків культури та інших
осередків. Як правило, перелік оновлюється щороку у вересні.
bip.um.wroc.pl/artykul/172/2924/zbiorczywykaz-szkol-i-placowek
Додатково, щоб ознайомитися з ВНЗ
Вроцлава, відвідайте вебсторінку: www.
wroclaw.pl/uczelnie-wyzsze-wroclaw-kierunkistudiow (PL/EN)

Школи для дорослих
У Вроцлаві є можливість безоплатного навчання для дорослих, які мають різний рівень
освіти. У Центрі безперервної освіти, як доросла особа, Ви можете розпочати навчання на рівні початкової школи, на рівні середньої школи,
а також взяти участь у професійних курсах та
галузевих тренінгах. Різні системи навчання –
стаціонарна післяобідня чи заочна – дозволять
Вам вибрати зручні години навчання.
Навчання в Центрі безперервної освіти
може принести Вам конкретні вигоди. Наприклад, навчання на рівні середньої школи закінчується випускним іспитом, який
дає право студентам продовжити навчання
у вищому навчальному закладі. У свою чергу курси дають Вам можливість здобути або
підвищити професійну кваліфікацію, що, безумовно, допоможе Вам на ринку праці.
Слухачі Центру – це група людей, що відрізняються за віком, соціальною, культурною та національною ознакою, тому школа
зрівнює освітні можливості всіх своїх слухачів, які походять з різних середовищ.
Центр безперервної освіти – це загальнодоступна школа, яка пропонує повністю
безоплатне навчання. Докладну інформацію
про набір та навчальну пропозицію можна
отримати особисто, через електронну пошту чи телефоном.
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Swobodna 73
50-089 Wrocław
тел. +48 71 798-67-01
e-mail: cku@cku.wroc.pl
WWW: www.cku.wroclaw.pl

Міжнародні школи
У Вроцлаві також є міжнародні школи,
у яких навчання ведеться англійською мовою. Це приватні школи, тому навчання
відбувається на платній основі. Навчання
проводиться за міжнародною програмою,
завдяки чому учні тих шкіл можуть легко
адаптуватися у таких школах в інших країнах.
У міжнародних школах можна скласти міжнародний випускний іспит, що визнається у багатьох країнах світу, що є «перепусткою» для
навчання в іноземних університетах.
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обраних середніх школах, що проводять набір, формуючи список пріоритетності. Списки прийнятих та неприйнятих кандидатів
складаються відповідно до кількості набраних балів. Сума балів для проведення відбору, що отримані в цій школі, є сумою балів,
які нараховуються за: оцінки зі шкільного
атастата, закінчення школи, результати іспиту восьмикласника, інші досягнення, зазначені в атестаті, а також результати додаткової перевірки мовної компетенції/інших,
перевірки фізичної підготовки.
Подання до школи першого вибору
роздрукованої заяви разом із необхідними додатками є умовою нарахування
балів для проведення відбору.
За результатами проведення кваліфікаційного відбору кандидат може бути прийнятий тільки до однієї школи.

Міжнародні школи пропонують навчання на різних рівнях: від початкової до середньої школи. Оскільки акцент зроблено
на вивчення іноземних мов, це – чудове
місце щоб навчитися вільно говорити англійською та іншими іноземними мовами.
Класи в міжнародних школах, як правило,
невеликі (приблизно 15 осіб), завдяки чому
вчитель може знайти індивідуальний підхід
до кожного учня. Перевагою міжнародних
шкіл є мультикультурне міжнародне середовище, у якому учні мають можливість познайомитися із людьми з різних культур. Плата за навчання є, як правило, більшою, ніж
у польських приватних школах.
Перелік міжнародних шкіл у Вроцлаві
можна знайти за посиланням: www.ourkids.
net/pl/szkoly-miedzynarodowe-wroclaw.
php#school-list

кар’єри, які допомагають студентам знайти
для них відповідні стажування, програми обміну тощо.

примітки

Вроцлав має дуже широкий вибір вищих
навчальних закладів. Після складення випускного іспиту (так звана «матура»), Ви отримаєте атестат про повну середню освіту,
який уможливить Вам розпочати наступний
етап навчання у Польщі.
З огляду на різні критерії прийому в окремі університети, краще перевірити правила
прийому на вебсторінках вроцлавських ВНЗ
або звернутися до конкретного ВНЗ особисто, електронною поштою або телефоном.
Повний перелік ВНЗ у Вроцлаві Ви знайдете на вебсторінці: www.wroclaw.pl/uczelniewyzsze-wroclaw-kierunki-studiow (PL/EN).
Дуже корисним може виявитися інтернет-портал: «Study in Wrocław». Завдяки цій
платформі особи, які зацікавлені навчатися
у Вроцлаві, можуть розраховувати на безоплатну підтримку під час прийому та на поради експертів у формі консультації, також іншими, ніж польською, мовами. Докладнішу
інформацію Ви можете знайти за посиланням: study-in-wroclaw.com/en (PL/EN)
Якщо Ви знаєте польську мову, ми також запрошуємо Вас відвідати урядову вебсторінку, де можна знайти всі доступні ВНЗ:
studia.gov.pl/wybierz-studia/pages/search/
wizard (PL).
Не забувайте, що у вроцлавських вищих
навчальних закладах діють багато Бюро
міжнародної співпраці або також Бюро
ВРОМІГРАНТ – довідник для мігрантів/ок та консультантів/ок із питань міжкультурної комунікації
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Вищі навчальні заклади

Медичні послуги
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У Польщі функціонує державна та приватна системи
охорони здоров’я. Кожна особа, яка працює на підставі
трудового договору, договору про надання послуг або є
приватним підприємцем, зобов’язана сплачувати внески
на медичне страхування. Під час процесу укладення договору з роботодавцем, останній зобов’язаний зареєструвати Вас у загальнодержавній системі медичного страхування та відраховувати за Вас страхові внески. Завдяки цьому
Ви можете користуватися медичними послугами безоплатно. Однак, на деякі види обстежень та візити до спеціалістів
доводиться чекати, тому частина людей вибирає послуги
приватних лікарів. У ситуаціях загрози життю спеціалісти
нададуть невідкладну допомогу у приймальних відділеннях (izba przyjęć) і лікарняних відділеннях невідкладної
допомоги (szpitalny oddział ratunkowy). Наявність номеру
PESEL значно полегшує доступ до медичних послуг.
У цьому розділі нашого довідника Ви дізнаєтеся:
- які послуги надає державна система охорони здоров’я у межах Національного фонду охорони здоров’я;
- які щеплення є обов’язковими в Польщі;
- хто здійснює медичне обслуговування в нічний час та
у святкові дні;
- як працює приватна система охорони здоров’я;
- де шукати допомоги в ситуаціях, у яких є загроза життю;
- які міжнародні договори про соціальне забезпечення
діють у Польщі;
- як зв’язатися із Уповноваженим з прав пацієнта;
- що таке профілактична медицина;
- де отримати допомогу в разі насильства в сім’ї;
- де отримати психіатричну допомогу.

ВРОМІГРАНТ – довідник для мігрантів/ок та консультантів/ок із питань міжкультурної комунікації

Обов’язкове страхування
У Польщі установою, яка відповідає
за фінансування та надання публічних
послуг у сфері охорони здоров’я, є Національний фонд охорони здоров’я (далі –
НФОЗ) (Narodowy Fundusz Zdrowia). Внески
на обов’язкове медичне страхування сплачуються до державних управлінь – Управлінь соціального страхування (далі –УСС)
(Zakład Ubiespieczeń Społecznych).
Іноземці, які приїжджають до Польщі,
можуть скористатися послугами державної
охорони здоров’я, за умови реєстрації у Національному фонді охорони здоров’я. Як правило, таку реєстрацію здійснює роботодавець.
Усі особи, які працюють у Польщі (на підставі трудового договору або договору про
надання послуг), зокрема, іноземці, підлягають обов’язковому медичному страхуванню.
Коли Ви розпочинаєте роботу, роботодавець
зголошує Вас як працівника, а це означає, що
з Вашої щомісячної заробітної плати автоматично відраховуватимуться внески до УСС.
Пам’ятайте, що у разі припинення трудових
відносин дія страхування закінчиться через
30 днів з моменту припинення трудового договору. Якщо Ви приватний підприємець, то
Ви повинні самостійно та своєчасно сплачувати відповідні внески до УСС.
Лікування особи, яка застрахована
в НФОЗ, як правило, проводиться на безоплатній основі (фінансується із фондів медичного страхування). Однак, іноді пацієнт
повинен покрити вартість деяких послуг. Не
фінансуються з НФОЗ послуги, які не включені до переліків гарантованих послуг, встановлених у постанові Міністра охорони здоров’я.
Пам’ятайте! Якщо Ви вирішили не реєструватися в УСС та не маєте медичного
страхування, то у разі необхідності надання
Вам медичної допомоги всі витрати на лікування сплачуєте самостійно.

Добровільне страхування
у Національному фонді
охорони здоров’я
У разі, якщо Ви перебуваєте в Польщі
без дійсного медичного страхування, Ви повинні розглянути можливість добровільного
страхування в НФОЗ для уникнення медичних витрат у лікарні у разі раптової хвороби
або нещасного випадку. Для цього подайте
відповідну заяву до НФОЗ (у найближчий до
Вас відділ). Якщо Ви походите з країни, яка
не входить до ЄС, то для підписання договору з НФОЗ, крім паспорта, необхідно додатково мати з собою документ на підставі якого Ви перебуваєте у Польщі: візу або дозвіл
на проживання.
Після укладення договору з НФОЗ, Вам
необхідно звернутися в УСС і заповнити
форму ZUS ZZA. Інформацію про розмір
внеску та терміни сплати Вам нададуть у відділенні НФОЗ.
Пам’ятайте, що громадяни ЄС, які ще не
знайшли роботу або втратили роботу, можуть зареєструватися в Управлінні з питань
праці як безробітні та отримати медичне
страхування для себе та своїх дітей. Страховий сертифікат, виданий Управлінням з
питань праці, потрібно показати під час реєстрації у лікаря.

Вибір поліклініки та лікаря
Уся процедура візиту до лікаря в клініці
буде швидшою, якщо Ви вкажете свій номер
PESEL (процедура надання PESEL див. розділ
2). Якщо у Вас немає номера PESEL, Ви можете зареєструватися до лікаря, подавши
паспорт або карту на проживання.
Після зголошення в УСС Ви повинні зареєструватися у відповідній поліклініці.
Інакше кажучи, щоб отримати медичні послуги недостатньо лише зголошення Вас
роботодавцем в УСС. Необхідно, щоб Ви
вибрали лікаря першого контакту. Прийдіть
в обрану Вами поліклініку, взявши з собою
паспорт і карту на проживання, та заповніть
там заяву і зареєструйтесь, щоб мати можливість повністю користуватися послугами,
що охоплюються медичним страхуванням.
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Державна
система охорони
здоров’я у межах
Національного фонду
охорони здоров’я

Вибір лікаря/медсестри/акушерки:
Пацієнт, який застрахований в НФОЗ має
право вибору закладу, лікаря, медсестри і
акушерки первинної медичної допомоги.
Цей вибір здійснюється шляхом заповнення
у поліклініці так званої декларації вибору.
Якщо Вам потрібна допомога у заповненні
декларації – зверніться за допомогою до реєстратури.

4.

На місці заповніть заяву про добровільне
страхування.
Прийдіть до відділення у визначений
НФОЗ день для підписання договору про
добровільне страхування.

перебування за кордоном можуть скористатися лише з придбаного додаткового страхування в приватних страхових компаній.
Обов’язково перевірте, чи іноземний медичний заклад, до якого Ви звертаєтеся, діє
у системі державної охорони здоров’я цієї
країни.

1.

5. Протягом 7 днів після підписання договору
потрібно зареєструватися у відділенні або
інспекції Управління соціального страхування, надавши бланк ZUS ZZA («Zgłoszenie
do ubezpieczenia zdrowotnego»).

Пам’ятайте, що діти, які ходять до польської школи, мають право на безоплатне
лікування в межах НФОЗ.

Студент, який підписав договір про медичне страхування та своєчасно сплачує
внески, має право користуватися медичними послугами на території Польщі в пунктах,
які мають договір з НФОЗ про надання медичних послуг (такі лікарні чи поліклініки мають відповідні позначки з написом «NFZ»).
Звертаючись до лікаря, Ви повинні з собою мати примірник договору з НФОЗ, а також бланк зголошення до УСС і підтвердження оплати внесків за останній місяць.
Адреси відділень УСС у Вроцлаві можна
знайти за посиланням: www.zus.pl/o-zus/
kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe/-/
details/444
Ви також можете застрахувати себе
в приватних страхових агенціях. Ви можете
вибрати будь-який пакет послуг, залежно від
Ваших потреб і фінансових можливостей

Медичне страхування
для студентів

Європейська картка медичного
страхування (EHIC)

У разі, якщо Ви є студентом чи студенткою, Ви можете добровільно застрахуватися
в НФОЗ і скористатися медичними послугами на безоплатній основі.
Як підписати договір з НФОЗ?
1. Спочатку візьміть з деканату документ, що підтверджує Ваш статус студента.
2. Потім зверніться до відповідного
відділу НФОЗ – Нижньосілезького
відділення Національного фонду
охорони здоров’я, Центр обслугову-

Європейська карта медичного страхування, (ang. European Health Insurance Card –
EHIC) – це карта, яка підтверджує Ваше право
на надання первинної медичної допомоги
коштом НФОЗ під час вашого тимчасового
перебування на території іншої держави, що
входить до ЄС/ЄАВТ. Щоб отримати карту
EHIC, Ви повинні бути застраховані в НФОЗ
і бути громадянином однієї з країн ЄС. Картою EHIC не можуть користуватися громадяни третіх країн (країн, що не входять в ЄС).
Особи з країн, що не входять до ЄС, під час

Сімейний лікар, терапевт і педіатр
Пацієнти часто не знають, що сімейний
лікар, терапевт i педіатр – це лікарі різних
спеціалізацій. Сфера сімейної медицини є
трохи ширшою, ніж у терапевта чи педіатра. Сімейний лікар може надавати медичні
послуги та поради як дорослим, так і дітям.
Педіатр займається тільки дітьми. Терапевт
– тільки дорослими.
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3.

вання застрахованих осіб (ul. Dawida
2, Wrocław, тел. +48 71 797 91 32). Візьміть із собою такі документи:
• довідку з навчального закладу,
що підтверджує статус студента,
• студентський квиток,
• паспорт.

ВРОМІГРАНТ – довідник для мігрантів/ок та консультантів/ок із питань міжкультурної комунікації

2.

Як отримати Європейську карту медичного страхування?

Щеплення

Зразки заяв Ви знайдете за посиланням:
obywatel.gov.pl/ochrona-zdrowia-iubezpieczenia-spoleczne/ekuz-wnioseko-europejska-karte-ubezpieczeniazdrowotnego

Варто знати, що щеплення у Польщі є
обов’язковими. Вони обов’язкові для:
• дітей та осіб віком до 19 років;
• осіб із групи підвищеного ризику (студенти медичних навчальних закладів, працівники ветеринарних служб
або закладів охорони здоров’я).

Заповніть заяву про отримання карти
EHIC. Пам’ятайте, що заява повинна бути
підписана Вами або уповноваженою
особою.

Відскануйте підписану заяву і збережіть її
у форматі PDF.

3. Долучіть такі документи:
• скан-копію дійсного студентського
чи учнівського квитка або у разі їх
відсутності – скан-копію довідки, що
підтверджує Ваш статус студента;
• скан-копію документу А1 з Управління соціального страхування (якщо
Ваша поїздка пов’язана з роботою)
• скан-копію документа U2 з управління праці (якщо Ви зареєстровані
як безробітна особи і виїжджаєте за
кордон для пошуку роботи).
4. Надішліть заяву разом з документами
до відділення НФОЗ за місцем Вашого
проживання. Знайдіть своє відділення
НФОЗ на вебсторінці: www.ekuz.nfz.gov.
pl/hidden_main_page/kontakt
5.

Докладнішу інформацію польською, англійською, італійською, французькою, іспанською,
німецькою мовами Ви знайдете за посиланням:
www.ekuz.nfz.gov.pl/en/info_dla_uprawnionych_z_
innych/general-information-concerning-accesshealth-care-during-temporary-st

Дочекайтеся виготовлення карти або
зверніться для її отримання у відділення
НФОЗ.

Ви також можете отримати Сертифікат, який
тимчасово замінить Європейську карту
медичного страхування, якщо:

•

•

Вам не вдалося з якихось причин отримати карту EHIC до моменту виїзду
за межі Польщі чи Ви забули подати
заяву на її виготовлення, але повинні
підтвердити своє право на отримання медичних послуг;
карту EHIC ввкраликрали, вона була
втрачена або знищена.

Іноземці віком до 19 років, які перебувають на території Республіки Польща понад 3
місяці, незалежно від мети їх перебування, також повинні пройти обов’язкову вакцинацію.
Обов’язкові щеплення виконуються проти:
• дифтерії
• туберкульозу
• коклюшу
• пневмококової інфекції
• поліомієліту
• правцю
• краснухи
• кору
• паротиту
• гемофільної інфекції типу В
• гепатиту типу В.
Календар щеплень доступний польською та англійською мовами за посиланням: szczepienia.pzh.gov.pl/en/immunizationschedule/
Обов’язкові щеплення проводяться безоплатно. Якщо Ви не хочете робити щеплення вакциною, запропонованою Міністерством охорони здоров’я, Ви можете
принести до поліклініки вакцину, яку придбали самостійно.
Крім обов’язкових щеплень, рекомендовано також зробити щеплення проти:
• грипу
• кліщового енцефаліту
• вітряної віспи
• гепатиту типу А
• менінгококової інфекції
• ротавірусної інфекції.

47

Найкраще виберіть найближчу до Вашого
місця проживання поліклініку, попередньо
перевіривши, чи цей заклад має укладений
договір з НФОЗ.
Під час реєстрації в обраній поліклініці,
варто пам’ятати, що Ваше медичне страхування може поширюватися також на членів
Вашої сім’ї (діти, другий з подружжя, батьки,
дідусь та бабуся)у разі, якщо вони не застраховані з іншої причини (про це потрібно
повідомити роботодавця для долучення до
Вашого страхування, а також під час вибору
медичного закладу НФОЗ).

Воєводська спеціалізована лікарня
ім. Є. Ґромковського
(Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.
Gromkowskiego)
ul. Koszarowa 5
51-149 Wrocław
тел. +48 71 395 76 07

Медико-санітарна допомога
у нічний час та святкові дні

Спеціалізована лікарня ім. А.
Фалкевіча
(Szpital Specjalistyczny im A. Falkiewicza)
ul. Warszawska 2
52-114 Wrocław
тел. +48 71 37 74 116

Така допомога надається від 18.00 до
8.00 у будні дні та цілодобово в вихідні дні.
Звертайтеся у випадках, якщо:
• відсутні симптоми, які б свідчили про
пряму загрозу життю або загрозу
тяжкого ушкодження здоров’я;
• вжиті Вами домашні засоби та ліки,
що продаються без рецепта, не дали
очікуваного покращення;
• виникає побоювання, що очікування
до відкриття поліклініки може призвести до істотного погіршення стану
Вашого здоров’я.
У пункті медико-санітарної допомоги
у нічний час та святкові дні Ви як пацієнт
маєте право отримати довідку, у якій зазначено обсяг наданої допомоги. Обов’язок
видання довідки про тимчасову непрацездатність (так зване звільнення від лікаря чи
L4) покладений на лікаря, який виявить такі
симптоми.
Медико-санітарну допомогу у нічний час
та святкові дні надають:
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Нижньосілезька спеціалізована
лікарня Т. Mарціняка
(Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka)
ul. Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
тел. +48 71 306 42 22
Воєводська спеціалізована лікарня
у Вроцлаві
(Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we
Wrocławiu)
ul. Kamieńskiego 73a
51-124 Wrocław
тел. +48 71 32 70 536

Приватна медична
допомога
У Вроцлаві працює багато приватних медичних установ, що пропонують широкий
спектр медичних послуг на платній основі. Їх
можна легко знайти за пошуком в інтернеті.
Багато мешканців Вроцлава користуються
їхньою пропозицією.
Часто в приватних медичних закладах
можна записатися до лікаря, який володіє
Вашою мовою. На вебсторінках приватних
поліклінік та лікарських кабінетів є інформація про мови, якими говорять їхні лікарі. Ви
можете також придбати приватний медичний страховий поліс, який полегшить Вам
доступ до приватної медичної допомоги.

Допомога в ситуаціях,
що загрожують життю
Допомога у надзвичайних ситуаціях надається у разі раптової загрози життю, коли є
симптоми погіршення стану здоров’я що можуть призвести до серйозного пошкодження функцій організму, травми або смерті.
У ситуаціях раптової загрози життю спеціалісти нададуть Вам невідкладну допомогу
у приймальних відділеннях (izba przyjęć) і лікарняних відділеннях невідкладної допомоги (szpitalny oddział ratunkowy)
Пам’ятайте: викликати швидку медичну
допомогу потрібно лише в разі безпосередньої загрози життю або раптового,
серйозного погіршення стану здоров’я!

ВРОМІГРАНТ – довідник для мігрантів/ок та консультантів/ок із питань міжкультурної комунікації

В іншому випадку звертайтеся по допомогу до Вашого сімейного лікаря. Для виклику
швидкої допомоги зателефонуйте на номер
999 або 112 та повідомте оператора про:
1. місце події (адреса, місцезнаходження, орієнтири);
2. інформацію про особу, яка потребує
допомогу, та її стан;
3. своє ім’я та прізвище.
Якщо Ви працюєте в Польщі і маєте документи про страхування на роботі, просто
вкажіть свій номер PESEL. Якщо у Вас немає
номеру PESEL, необхідно мати з собою документ, що підтверджує страхування (поліс
страхування або форму ZUS ZUA – видається
за зверненням працівника за кожен місяць)
і показати його для підтвердження. Якщо Ви
не застраховані у зв’язку з роботою і не маєте приватного страхового поліса, Вам нададуть швидку медичну допомогу, але на платній основі.
Адреси пунктів невідкладної допомоги
у Вроцлаві (відкриті цілодобово):
Воєводський спеціалістичний
комплекс медичної допомоги
Добжинська - Хірургічна амбулаторія
(вивихи, переломи, порізи)
(Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Opieki
Medycznej Dobrzyńska – Ambulatorium
chirurgiczne)
ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław
Головний офіс: +48 71 774 77 00
Реєстратура: +48 71 774 77 03 do 707
SOR 4. Військово-клінічна лікарня
з поліклінікою SPZOZ
(SOR 4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ)
ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław
Відділення невідкладної медичної
допомоги: +48 71 76 60 208, 261 660 130
(реєстратура, медичне сортування)
SOR Університетська клінічна
лікарня у Вроцлаві
(SOR Uniwersytecki Szpital Kliniczny
we Wrocławiu)
ul. Borowska 213 50-556 Wrocław,
Інформація: +48 71 733 11 10 з 7:30 до 15:00
Відділення невідкладної медичної
допомоги: +48 71 733 29 64

SOR Воєводська спеціалістична
лікарня у Вроцлаві
(SOR Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
we Wrocławiu)
ul. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław
Телефон: +48 71 32 70 100
SOR Нижньосілезька спеціалізована
лікарня ім. Т. Марціняка
(SOR Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im.
T. Marciniaka)
ul. Fieldorfa 2, 50-996 Wrocław
тел. +48 71 306 44 19
Приймальний пункт: +48 71 306 42 21 до 22
Відділення невідкладної медичної
допомоги: інформація/реєстрація: +48
71 306 43 04
Для дітей:
Клініка дитячої хірургії та
урології в SPSK1
(Klinika Chirurgii i Urologii
Dziecięcej w SPSK1)
(хірургічна амбулаторія)
ul. Curie-Skłodowskiej 52, 50-369 Wrocław
тел. +48 71 770 30 15
Воєводська спеціалізована лікарня
Є. Ґромковського
(Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego)
ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
тел. +48 71 39 25 338, буд. A3, І поверх
Відділення дитячої хірургії
– Нижньосілезька спеціалістична
лікарня ім. Марціняка
(Oddział Chirurgii Dziecięcej
- Dolnośląski Szpital Specjalistyczny, im.
Marciniaka)
ul. Fieldorfa 2,
54-049 Wrocław
тел. (черговий лікар): +48 71 305 44 05
Приймальні відділення
Приймальні відділення відповідають за
надання медичної допомоги, консультацій
лікаря, проведення попередньої діагностики, а також проведення всіх формальностей,
пов’язаних з прийомом пацієнтів. Відділення
позначені і розташовані в будинках лікарень.
Їхні адреси Ви знайдете на вебсторінках окремих лікарень і закладів охорони здоров’я.
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Для проведення вакцинації Вам необхідно отримати рецепт у лікаря, потім купити
вакцину в аптеці і принести її в поліклініку.
Вакцинації підлягають як поляки, так й
іноземці. Відсутність обов’язкових щеплень
в особи, на яку накладено такий обов’язок,
може призвести до накладення штрафу.

На підставі двосторонніх міжнародних
договорів про соціальне забезпечення громадяни, які працювали на території двох держав, що уклали такий договір, мають право
на соціальні виплати (пенсії, пенсії по інвалідності, медичні допомоги) в обох країнах.
Якщо Ви походите з країни, з якою Польща уклала такий договір, Ви можете працювати на території обох цих держав, не побоюючись втратити майбутні права на пенсію
або пенсію по інвалідності.
Перелік країн, з якими Польща уклала
такий договір, доступний за посиланням: www.
zus.pl/o-zus/wspolpraca-miedzynarodowa-zus/
umowy-miedzynarodowe-o-zabezpieczeniuspolecznym
Уповноважений з прав пацієнта
Уповноважений з прав пацієнта Нижньосілезького відділу Воєводського Національного фонду охорони здоров’я – це центральний орган виконавчої влади, завданням
якого є захист прав пацієнтів.
Rzecznik Praw Pacjenta
ul. Dawida 2, 50-525 Wrocław
тел. +48 071 797-91-48
e-mail: rzecznikpp@nfz-wroclaw.pl

Профілактична медицина
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Важливою частиною догляду за здоров’ям
є профілактична медицина, тобто заходи,
спрямовані на запобігання захворюванням,
завдяки їх ранньому виявленню та лікуванню,
а також закріпленню та промоції правильних
моделей здорового способу життя.
Профілактика раку молочної залози
У Польщі рак молочної залози – це одне
з найпоширеніших онкологічних захворювань. Ось чому рекомендується проводити
систематичне щомісячне самообстеження
молочних залоз та періодично проходити
онкологічну консультацію.
У Вроцлаві освітні заходи проводяться
у Пунктах медичної освіти, де можна безоплатно навчитися самоаналізу та обстежити
молочні залози.

Обстеження грудей є безболісним. У випадку, якщо медсестра / акушерка виявить
в молочній залозі зміни, про що потрібно
проконсультувати з лікарем, то скеровує
жінку для подальшої спеціалізованої діагностики у Центр діагностики захворювань молочної залози.
Пункти медичної освіти розташовані
в медичних установах на території Вроцлава. Список пунктів доступний на вебсторінці:
www.odchp.pl.
Центр діагностики захворювань
молочної залози
(Ośrodek Diagnostyki Chorób Piersi)
pl. Hirszfelda 16-17
53-410 Wrocław
тел. +48 71 368 95 71
понеділок – п’ятниця, 8:00–14:00.
Виконання систематичного самообстеження молочної залози у поєднанні з періодичною спеціалізованою діагностикою гарантує раннє виявлення хворобливих змін
та запобіжить розвитку раку молочної залози. Участь у програмі є безоплатною.
Докладніша інформація про програму
доступна на вебсторінці: www.odchp.pl.
Профілактика цукрового діабету
Для людей, хворих на цукровий діабет,
у Вроцлаві проводиться медичне навчання, поєднане з навчанням самостійно контролювати рівень цукру, приймати інсулін,
а також самостійно робити спостереження
та запобігати виникненню ускладнень від
цукрового діабету. Учасниками освітньої
програми можуть бути діти, молодь та дорослі, які проживають у Вроцлаві, що мають
ризик виникнення цукрового діабету, хворі
на цукровий діабет чи мають інші порушення обміну речовин, а також їх сім’ї та особи,
які здійснюють догляд за ними.
Участь у програмі є безоплатною. Докладна інформація про програму доступна на вебсторінці: spzoz.wroc.pl/programyzdrowotne/program-profilaktyki-cukrzycy.
Центр медичного навчання про
цукровий діабет
(Centrum Edukacji Diabetologicznej)
ul. Biskupia 11
тел. +48 71 341 76 57
WWW: psd.wroclaw.pl

ВРОМІГРАНТ – довідник для мігрантів/ок та консультантів/ок із питань міжкультурної комунікації

У разі ускладнень, спричинених цукровим діабетом, що пов’язано зі змінами судин,
так звана «діабетична стопа», медичне навчання проводить медсестра та косметолог.
Медичний центр «Добжиньська»
(Centrum Medyczne Dobrzyńska)
ul. Dobrzyńska 21/23
тел. + 48 71 774 77 57
WWW: www.dobrzynska.wroc.pl
Додаткова інформація: зареєструватися телефоном можна в понеділок, вівторок,
четвер, п’ятницю – 7:30–14:30, у середу –
11:30–18:30.

Допомога особам,
які зазнають
насильства в сім’ї
У Вроцлаві діють організації, які безоплатно надають психологічну та юридичну
допомогу особам, які зазнали домашнього
насильства – як дітям, так і дорослим. Спеціалісти забезпечують психологічну підтримку, інформують про права та форми допомоги, а також допомагають знайти рішення
у складній ситуації. Якщо Ви зазнали домашнього насильства, дозвольте допомогти Вам.
Психологічну та юридичну допомогу
надають:
Фундація Центр прав жінок, Відділ
у Вроцлаві
(Fundacja Centrum Praw Kobiet Oddział
we Wrocławiu)
ul. Ruska 46 (вихід B каб. 312, II поверх),
50-079 Wrocław
тел. +48 71 358 08 74
e-mail: cpk_wroclaw@cpk.org.pl
WWW: cpk.org.pl
обсяг порад: психологічна та юридична
допомога (також англійською та
російською мовами)
Фонд «Non Licet»
(Fundacja „Non Licet”)
ul. Stalowa 6A, 53-425 Wrocław
тел. + 48 71 361 97 70
e-mail: oik@go2.pl
обсяг порад: психологічна
та юридична допомога

Фонд «Даймо шанс»
(Fundacja «Dajemy Szansę»)
ul. Piłsudskiego 95 (I piętro),
50-529 Wrocław
тел. + 48 71 346 88 20
e-mail: dajszanse@op.pl
WWW: dajmyszanse.pl
обсяг порад: психологічна
та юридична допомога
Психологічну допомогу та сімейну
терапію проводить:
Центр нейропсихіатрії «Neuromed»
Centrum Neuropsychiatrii Neuromed
ul. Białowieska 74A, 54-234 Wrocław
тел. + 48 71 355 35 94,
+ 48 71 350 17 30, + 48 71 350 17 80
e-mail: sekretariat@neuropsychiatria.com
обсяг порад: психологічна та
терапевтична допомога для сімей

Психіатрична допомога
Якщо Вам потрібна допомога психіатра,
зверніться до Нижньосілезького центру психічного здоров’я. Центр допомагає особам,
що мають емоційні проблеми, переживають кризу психічного здоров’я чи психічне
захворювання, а також їх сім’ям чи близьким. Особи, які потребують допомоги, отримають там комплексну допомогу, що відповідає їхнім індивідуальним потребам. Група
спеціалістів запропонує план заходів та лікування, які допоможуть їм подолати кризу та
повернутися до соціальних ролей, які мали
пацієнти раніше.
ТОВ «Нижньосілезький центр
психічного здоров’я»
(«Dolnośląskie Centrum Zdrowia
Psychicznego» sp. z o. o.)
Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18,
50-226 Wrocław
тел. +48 71 77 66 200 (головний офіс)
+48 71 77 66 240
+48 519 319 458 (кризові ситуації)
e-mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl
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Міжнародні договори про
соціальне забезпечення

Соціальна допомога
та виплати,
пов’язані з дитиною
і вихованням
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Соціальна допомога призначена для осіб та всієї сім’ї,
яка перебуває у важкій матеріальній та соціальній ситуації.
Допомога може надаватися зокрема з таких причин як сирітство, бідність, бездомність, безробіття, інвалідність, тривала чи серйозна хвороба або домашнє насильство. Соціальна допомога може мати як грошову форму (наприклад,
виплати) та негрошову форму, наприклад, консультації
спеціалістів, зокрема, психологічна та сімейна допомога.
Окрім соціальної допомоги, іноземці мають право
на виплати, пов’язані з дитиною і вихованням. До
виплат для дитини належать, зокрема, одноразова виплата при народження дитини (так зване «becikowe») чи
допомога у зв’язку з доглядом (наприклад, виплата за
догляд), тоді як найпопулярнішою у Польщі виплатою
на виховання дитини є так зване «500+».
Іноземці, що проживають у Польщі та відповідають законодавчим вимогам, що встановлені для їхнього виду дозволу, мають право на соціальну допомогу та виплати на тих
самих умовах, що й польські громадяни. Право на цю допомогу (а також додаткову підтримку) мають також особи зі
статусом біженця та особи, яким надано додатковий захист.
У цьому розділі нашого довідника Ви дізнаєтесь:
- хто має право на соціальну допомогу та куди звертатися;
- що таке виплати, пов’язані з дитиною і вихованням,
та де можна отримати інформацію про них?
ВРОМІГРАНТ – довідник для мігрантів/ок та консультантів/ок із питань міжкультурної комунікації

Право на соціальну допомогу мають іноземці, які проживають та перебувають у Польщі та мають певний вид дозволу на роботу. Це,
зокрема, дозвіл на постійне проживання, дозвіл на тимчасове проживання та дозвіл довгострокового резидента Європейського Союзу.
Громадяни Європейського Союзу, які проживають у Вроцлаві, користуються правом на соціальну допомогу на умовах, подібних до тих,
що застосовуються до польських громадян.
Право на соціальну допомогу мають також
особи, яким надано статус біженця, та особи,
яким надано додатковий захист, тобто ті, які
не відповідають умовам для надання статусу
біженця, а повернення їх до країни походження становило би для них реальну небезпеку.

Соціальна допомога
для іноземців, які мають
статус біженця або
додатковий захист
Іноземці, які мають статус біженця або
додатковий захист, мають право на виплати
у межах соціальної допомоги на таких самих
умовах, що й польські громадяни. Це можуть
бути грошові виплати, наприклад: постійна допомога, періодична допомога, цільова допомога або негрошова допомога, що становить
соціальну роботу, консультації спеціалістів, зокрема психологічне та сімейне консультування, позачергова чи періодична допомога, надання притулку, необхідного одягу, допомога
у формі послуг з догляду.
Перед наданням допомоги, соціальний
працівник дослідждує житлово-побутову ситуацію іноземця. На основі цього дослідження надається конкретна допомога.
Усю інформацію про цю форму допомоги
Ви отримаєте в:
Міський центр соціальної допомоги
Група з питань бездомних осіб та біженців
(Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców)
ul. Zachodnia 3, 53-643 Wrocław
тел. +48 71 782 35 84

тел. +48 71 782 35 80
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця, 7:30–15:30
www: www.mops.wroclaw.pl/formypomocy/pomoc-dla-uchodzcow

Виплати, пов’язані
з дитиною і вихованням
Окрім соціальної допомоги, іноземці мають право на виплати для дитини та виплити на виховання. До виплат для дитини належать, зокрема, одноразова виплата при
народженню дитини (так зване «becikowe»)
чи допомога у зв’язку з доглядом (наприклад,
виплата за догляд), тоді як найпопулярнішою
у Польщі виплатою на виховання дитини
є так зване «500+».
Окремі види виплат часто призначені для
інших груп бенефіціарів. Найбільш популярна допомога в Польщі – допомога 500+ для
кожної дитини – регулюється окремим нормативно-правовим актом, який докладно
визначає категорії іноземців, що мають право на цю допомогу. Тому варто перевірити
в Міському центрі соціальної допомоги, чи
Ви відповідаєте критеріям для надання соціальної допомоги. Усю інформацію про цей
вид допомоги Ви отримаєте в:
Міський центр соціальної допомоги
Відділ з питань допомог/Бюро
обслуговування клієнтів
(Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Świadczeń/Biuro Obsługi Klienta)
ul. Namysłowska 8, 50-302 Wrocław
(Centrum Biznesu Grafit)
тел. +48 71 782 23 22 (виплата для дитини)
тел. +48 71 782 23 22, +48 71 799 92
74, +48 501 928 501, +48 71 782 23 26
(допомога на виховання)
Графік роботи:
понеділок, вівторок,
середа та п’ятниця – 7:30–15:00,
четвер – 7:30–16:00
www:
Виплата для дитини: www.mops.wroclaw.
pl/formy-pomocy/swiadczenia-rodzinne
Виплата на виховання: www.mops.
wroclaw.pl/formy-pomocy/programrodzina-500
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Хто має право
на соціальну допомогу?

Інформація, що стосується Управління реєстрації актів цивільного стану знадобиться Вам у разі, якщо Ви
плануєте зареєструвати «цивільний» чи «церковний»
шлюб (церковний шлюб у Польщі ще називається «конкордатним») або у разі народження дитини. В Управлінні
реєстрації актів цивільного стану можна внести відповідні записи до державних реєстрів з наступним виданням
свідоцтв про народження, шлюб чи смерть. Оформити
документи можна особисто або через членів Вашої сім’ї.
Тому, якщо Ви не володієте польською мовою, домовтеся про прихід з польськомовним знайомим або членом
сім’ї, в іншому разі допомога перекладача може виявитися необхідною.
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У цьому розділі нашого довідника Ви дізнаєтеся:
- як зареєструвати народження дитини;
- як зробити транскрипцію іноземного свідоцтва про народження чи про шлюб;
- як отримати свідоцтво про смерть.

ВРОМІГРАНТ – довідник для мігрантів/ок та консультантів/ок із питань міжкультурної комунікації

В Управлінні реєстрації актів цивільного стану можна отримати:
• повні копії та неповні витяги з реєстрів актів цивільного стану;
• неповні витяги з реєстрів актів цивільного стану на бланку різними мовами;
• довідку про внесення або невнесення
до реєстру актів цивільного стану даних; що стосуються конкретної особи;
• довідку про відсутність актів цивільного стану;
• довідку про сімейний стан;
• довідку, яка необхідна для укладення
конкордатного шлюбу, що має цивільно-правові наслідки;
• довідку, яка підтверджує, що польський громадянин, який має намір
одружитися за кордоном, може укласти шлюб згідно з польським законодавством.
У разі обов’язку подання документів, що
видані у країні Вашого походження, пам’ятайте, що вони будуть прийняті в польському управлінні реєстрації актів цивільного
стану лише разом з доданими перекладами,
здійсненими присяжними перекладачами.
Якщо іноземний документ, який Ви подаєте,
виданий у країні-члені ЄС, Ви можете замість
перекладу, зробленого присяжним перекладачем, надати стандартну форму офіційного
перекладу, що розроблений відповідно до
Регламенту Європейського парламенту і
Ради (ЄС) 2016/1191 від 6 липня 2016 р. На
офіційній вебсторінці Міністерства юстиції
Ви знайдете список присяжних перекладачів, які працюють на території Польщі: www.
gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-tlumaczaprzysieglego
Клієнти Укравління обслуговуються згідно з черговістю отримання квитка в квитковому автоматі, що розташований в залі № 2

Управління реєстрації актів
цивільного стану – секретаріат
(Urząd Stanu Cywilnego – sekretariat)
ul. Włodkowica 20, II поверх, каб. 25
50-072 Wrocław
тел. +48 71 777 91 50
факс: +48 71 777 91 52
e-mail: usc@um.wroc.pl
Графік роботи: понеділок – п’ятниця,
8:00–16:15

Відділ реєстрації
народжень
Реєстрація народження дитини
– видання свідоцтва про
народження дитини, батьки
якої перебувають у шлюбі
Реєстрація народження дитини проводиться в Управлінні реєстрації актів цивільного стану за місцем народження дитини.
Це означає, що якщо батьки зареєстровані,
наприклад, у Катовіцах, а дитина народилася
у Вроцлаві, то дитину потрібно зареєструвати
у Вроцлавському управлінні реєстрації актів
цивільного стану. Це можна зробити особисто або через інтернет. Для цього Ви повинні
мати захищений профіль, за допомогою якого можна залагодити різні справи, пов’язані
з органами влади, не виходячи з дому. Захищений профіль можна створити двома способами: через обліковий запис у системі банку
або в іншого підприємця, який отримав згоду
на підтвердження захищеного профілю, або
в пунктах підтвердження. Докладніше за посиланням: epuap.gov.pl (PL/EN)
Докладнішу інформацію про реєстрацію народження дитини через інтернет
можна знайти за посиланням: www.gov.pl/
cyfryzacja/rejestracja-narodzin-dziecka-online
Хто повинен подати заяву про реєстрацію народження дитини?
• мати чи батько дитини, які мають
повну цивільну дієздатність;
• мати чи батько дитини, які досягли
16-річного віку, у разі, якщо стосовно
них встановлено обмежену цивільну
дієздатність;
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Управління
реєстрації актів
цивільного стану

Управління реєстрації актів цивільного стану у Вроцлаві
Управління реєстрації актів цивільного
стану у Вроцлаві розташоване за адресою:
ul. Włodkowica 20. У залі обслуговування №
2, що на першому поверсі діє автоматична
система черг. Натисніть на відповідну літеру
на квитковому автоматі; для Відділу реєстрації шлюбу – це літера D (цивільний/конкордатний шлюб/шлюб за кордоном).

в інших випадках – законний представник чи опікун матері.

Заяви про народження дитини можна
подати через повіреного. Довіреність повинна мати письмову форму, дату видання
та містити відомості про довірителя, повіреного та юридичні дії, які належить вчинити
повіреному. Подання довіреності до управління пов’язано з обов’язком оплати державного мита.
У лікарні Ви отримаєте інформацію про
необхідні документи, а також про місце та
термін, у який Ви повинні подати заяву про
видання свідоцтва про народження дитини.
Медичне свідоцтво про народження народження дитини передається до Управління
реєстрації актів цивільного стану безпосередньо з Відділення народжень у лікарні.
Подання заяви про реєстрацію народження дитини в інший термін, ніж вказаний
в інформації з лікарні, може бути пов’язано з
необхідністю очікування в черзі.

Реєстрація новонародженої
дитини – отримання свідоцтва
про народження дитини,
батьки якої не перебувають
у шлюбі
Матір, після народження дитини, отримує у лікарні інформацію про місце і термін,
у який можна подати заяву про видання свідоцтва про народження дитини.
Хто повинен подати заяву про реєстрацію
народження дитини?

•
•
•
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•

матір дитини, яка має повну цивільну
дієздатність;
матір дитини, яка досягла 16-річного
віку, у разі, якщо стосовно неї встановлено обмежену цивільну дієздатність;
батько дитини – якщо він визнав своє
батьківство після зачаття дитини але
до її народження;
батько дитини – якщо звернеться до
Управління реєстрації актів цивільного стану для реєстрації дитини разом
з матір’ю дитини з одночасним поданням до Керівника Управління РАЦС
заяви про визнання батьківства;

•

в інших випадках – законний представник чи опікун матері.

Заява про визнання батьківства може
бути подана ще до народження дитини,
під час вагітності. Батьки дитини, можуть
подати таку заяву в будь-якому Управлінні
реєстрації актів цивільного стану. Разом із
заявою потрібно також подати медичну довідку, що підтверджує вагітність.
Батьки дитини, які на момент народження дитини не перебували в шлюбі, можуть
у момент реєстрації шлюбу подати до Керівник Управління РАЦС заяву про походження
дитини:
• батько дитини подає заяву про визнання батьківства дитини;
• мати дитини підтверджує, що батьком дитини є чоловік, який визнав
своє батьківство.
Особа, якій виповнилося 16 років, але
яка не досягла 18 років, може подати заяву про визнання батьківства лише до суду
у справах опікунства.
Свідоцтво про народження –
транскрипція іноземного свідоцтва
про народження
Заяву про транскрипцію іноземного свідоцтва про народження можна подати до
будь-якого Управління реєстрації актів цивільного стану. Таку заяву може подати:
• особа, якої стосується свідоцтво;
• батьки неповнолітньої дитини;
• особа, яка обґрунтує законний інтерес щодо транскрипції свідоцтва про
народження іншої особи;
Заявник може діяти через повіреного.
Транскрипції підлягає документ, який
у країні його видання вважається документом, що підтверджує цивільний стан та має
юридичну силу, який виданий відповідним
органом та не викликає сумнівів у його достовірності. Заяви про транскрипцію свідоцтва
про народження розглядаються негайно.
Якщо врегулювання справи вимагає надання пояснень – справа розглядається не більше ніж протягом одного місяця, а в особливо
складних випадках – не більше ніж протягом
двох місяців з дня подання заяви. Після транскрипції свідоцтва про народження видається повна копія свідоцтва про народження.

ВРОМІГРАНТ – довідник для мігрантів/ок та консультантів/ок із питань міжкультурної комунікації

Який розмір державного мита?
• за повну копію свідоцтва про народження після проведення транскрипції – 50 PLN;
• за повну копію свідоцтва про народження, виданого після виправлення
чи доповнення – 39 PLN;
• за довіреність – 17 PLN (оплата за довіреність не проводиться, якщо вона
видається другому з подружжя, родичам прямої висхідної чи низхідної лінії, рідним братам чи сестрам).
Оплату можна здійснити готівкою або
платіжною карткою в автоматичних касах,
що розташовані на першому поверсі Управління РАЦС, або шляхом банківського переказу на рахунок Гміни Вроцлава.
Які документи необхідні для перенесення іноземного свідоцтва про народження до реєстру Управління реєстрації актів цивільного стану?
• заява;
• якщо заявник діє через повіреного –
повірений додає до заяви оригінал або
копію довіреності, завіреної в органі;
довіреність, повинна містити відомості
про довірителя, повіреного та юридичні дії, які належить вчинити повіреному,
а також мати дату і підпис довірителя;
• оригінал іноземного свідоцтва чи
витягу свідоцтва про народження
разом з його перекладом польською
мовою (документи не можуть бути
заламіновані);
• документи, що підтверджують факт, що
мав місце раніше, разом з їх перекладом польською мовою – якщо заявник
одночасно звертається про виправлення чи доповнення транскрибованого
свідоцтва про народження, а ці документи раніше не були видані на території Республіки Польща;
• оригінал підтвердження оплати державного мита чи підтвердження банківського переказу.
Документи іноземною мовою подаються
з польським перекладом, здійсненим присяжним перекладачем.
Не потрібно перекладати неповні витяги зі свідоцтв про народження, свідоцтв про
укладення шлюбу, про смерть, що видані
на бланках різними мовами, відповідно до

Конвенції № 16 у справах про видання неповних витягів зі свідоцтв про реєстрацію
актів цивільного стану на бланках різними
мовами, яка підписана у Відні 8 вересня 1976
року, чи до яких додано стандартну форму
офіційного перекладу, виданого відповідно
до регламенту Європейського Парламенту і
Ради (ЄС) 2016/1191 від 6 липня 2016 року.
Особи, які перебувають за межами Республіки Польща, можуть також скористатися
посередництвом консула Республіки Польща у справі про транскрипцію свідоцтва про
народження. У відповідному консульстві
можна отримати необхідну інформацію та
оплатити державне мито.
Надання номера PESEL
Керівник Управління реєстрації актів
цивільного стану під час оформлення свідоцтва про народження звертається про надання номеру PESEL дитині, яка народилися
на території Республіки Польща:
• громадянам Польщі, які проживають
на території Республіки Польща;
• іноземцям, які проживають на території Республіки Польща.
Управління реєстрації актів цивільного
стану - Відділ реєстрації народжень
(Urząd Stanu Cywilnego
– Dział Rejestracji Urodzeń)
ul. Włodkowica 20,
I поверх, кабінет 14, 15, 17
50-072 Wrocław
тел. +48 71 777 99 64, +48 71 777 99 55,
+48 71 777 99 65, +48 71 777 99 56
Вроцлавський «Пакунок малюка»
Із 1 січня 2019 року всі батьки чи опікуни
дітей, що народжені у Вроцлаві, отримають
спеціальний подарунковий набір, а саме,
Вроцлавський «Пакунок малюка».
Лейтмотивом цього подарунка є вроцлавські гноми, які фігурують на текстильних та графічних матеріалах. Подарунковий
пакунок включає: боді, іграшку у формі гнома, плед, «Довідник вроцлавської сім’ї,» брошуру «Для гарного початку», читацький квиток до Міської публічної бібліотеки, дитячу
книжку та вітальний лист від мера Вроцлава. Основною частиною подарунка є «Довідник вроцлавської сім’ї» – збірник, у якому
батьки знайдуть необхідну інформацію про
підтримку від міста, соціальні виплати, ди-
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•

Де можна забрати подарунковий набір?
Вроцлавський «Пакунок малюка» батьки чи опікуни отримують під час видання
їм витягу зі свідоцтва про народження дитини в Управлінні РАЦС чи у Вроцлавському
центрі соціального розвитку (якщо дитина
народилася за межами Вроцлава, але батьки подають податкову декларацію до податкових органах у Вроцлаві, або якщо батьки
мають витяг зі свідоцтва про народження
лише в електронній версії – після реєстрації
дитини на платформі ePUAP).

Відділ реєстрації шлюбів
Довідка про сімейний стан іноземця
Довідку про сімейний стан можна отримати у разі перенесення усіх Ваших документів про цивільний стан до польського
реєстру актів цивільного стану. Докладні
вказівки можна отримати в Управлінні реєстрації актів цивільного стану.
Свідоцтво про шлюб – транскрипція
іноземного свідоцтва про шлюб
Заяву про транскрипцію іноземного свідоцтва про шлюб можна подати до будь-якого Управління РАЦС. У Вроцлаві це:
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Управління реєстрації актів цивільного
стану - Відділ реєстрації шлюбів
(Urząd Stanu Cywilnego – Dział Rejestracji
Małżeństw)
ul. Włodkowica 20, II поверх, каб. 24
50-072 Wrocław
тел. +48 71 777 99 59, +48 71 777 99 68
Хто може подати заяву/ініціювати
справу?
• особа, яка уклала шлюб за кордоном;
• інша особа, яка обґрунтує свій законний інтерес.

Заявник може подати заяву через повіреного. Довіритель додає до набору документів оригінал або копію довіреності,
завірену в органі. Довіреність повинна містити відомості про довірителя, повіреного
та юридичні дії, які належить вчинити повіреному, а також мати дату і підпис довірителя. За подання довіреності, її копії чи
витягу сплачується державне мито в розмірі
17 злотих. Державне мито не потрібно сплачувати, якщо довіреність видається другому
з подружжя, родичам прямої висхідної чи
низхідної лінії, рідними братам чи сестрам.
Транскрибувати потрібно документ, який
у країні його видання вважається документом,
що підтверджує цивільний стан, має юридичну силу, виданий відповідним органом та не
викликає сумнівів у його достовірності.
У разі транскрипції іноземного свідоцтва
про шлюб, який стосується польського громадянина, який має також документи, що
підтверджують цивільний стан, видані в Республіці Польща, Керівник Управління РАЦС
за зверненням особи, якої стосується документ, коригує запис даних в іноземному свідоцтві відповідно до польського правопису,
якщо таке звернення буде подане з заявою
про проведення транскрипції.
Якщо іноземне свідоцтво про шлюб не
містить запису про прізвища подружжя після укладення шлюбу, як подружжя, Ви можете додати такі заяви разом із заявою про
транскрипцію або в будь-який час подати їх
до протоколу Керівникові Управління РАЦС,
який зробив транскрипцію. У такому самому порядку Ви можете звернутися із заявою
у справі прізвища Ваших спільних дітей, народжених у шлюбі.
Свідоцтво після транскрипції можливо
потрібно буде виправити або доповнити.
Заяви про транскрипцію свідоцтва про
шлюб розглядаються негайно. Якщо врегулювання справи вимагає надання пояснень
– справа розглядається не більше одного місяця, а в особливо складних випадках – не
більше двох місяців з дня подання заяви.
Після транскрипції свідоцтва про шлюб видається повна копія свідоцтва про шлюб.
Які документи необхідні для транскрипції іноземного свідоцтва про шлюб?
• заява;
• оригінал іноземного свідоцтва чи витягу зі свідоцтва про шлюб разом з його
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перекладом польською мовою (документ не можe бути заламінований);
документи, які підтверджують факт,
що мав місце раніше, разом з їх перекладом польською мовою (у разі виправлення/доповнення свідоцтва);
оригінал довіреності чи її копія, завірена в органі, якщо заявник діє через повіреного;
оригінал підтвердження оплати державного мита чи підтвердження
(скан-копія) банківського переказу.

Документи іноземною мовою подаються
із перекладом польською мовою, здійсненим:
• присяжним перекладачем, який внесений до реєстру, що ведеться Міністром юстиції;
• присяжним перекладачем, уповноваженим для здійснення таких перекладів
в країнах-членах Європейського Союзу
або Європейської економічної зони;
• консулом.
Документами, що перекладені консулом,
вважаються також:
• документи іноземною мовою, перекладені польською мовою перекладачем в державі, яка приймає, та завірені консулом;
• документи, перекладені з мови, яка
рідко використовується, на мову,
якою володіє консул, а потім перекладені консулом польською мовою.
У разі відсутності присяжного перекладача іноземної мови на території Польщі,
іноземний документ іноземною мовою, що
підтверджує цивільний стан, може бути перекладений консулом або уповноваженим працівником дипломатичного представництва
іноземної держави на території Польщі.
Не потрібно перекладати неповні витяги зі свідоцтв про народження, свідоцтв
про про смерть, що видані на бланках різними мовами, відповідно до Конвенції № 16
у справах про видання неповних витягів зі
свідоцтв про реєстрацію актів цивільного
стану на бланках різними мовами, яка підписана у Відні 8 вересня 1976 року.
Особи, які перебувають за межами Республіки Польща, можуть також скористатися
посередництвом консула Республіки Польща у справі про транскрипцію свідоцтва про

шлюб. У відповідному консульстві можна отримати необхідну інформацію та оплатити
державне мито.
Право на оскарження виникає тільки
в разі видання рішення про відмову здійснення транскрипції. Оскарження подається
до Нижньосілезького воєводи протягом 14
днів з дня отримання рішення, за посередництвом Керівника Управління РАЦС, який
видав рішення.

Укладення шлюбу в Управлінні
реєстрації актів цивільного стану
Для отримання докладної інформації
про порядок укладення шлюбу можете завітати до Управління реєстрації актів цивільного стану.
Зміна імені та/або прізвища в особливих випадках
Зміна імені та/або прізвища стосується
лише:
• громадян Польщі;
• іноземців, які не мають громадянства жодної країни, якщо вони проживають у Республіці Польща;
• іноземців, які отримали в Польщі статус біженця, з урахуванням частини
2 статті 4 Закону «Про зміну імені та
прізвища» (зміну імені чи прізвища
іноземця, який отримав у Польщі статус біженця, можна здійснити тільки
на підставі особливо важливих причин, пов’язаних із загрозою для його
життя, здоров’я, свободи або особистої безпеки).
Документи, які віддаються на постійне зберігання у матеріали справи
Управління РАЦС:
• свідоцтво про шлюб із перекладом,
зробленим присяжним перекладачем,
• свідоцтво про народження із перекладом, зробленим присяжним перекладачем.
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тячі ясла та клуби та культурну пропозицію
Вроцлава. Довідник містить найбільш важливі адреси та телефонні номери медичних
закладів, що обслуговують у нічний час та
святкові дні, цілодобових аптек і сімейних
поліклінік. У ньому також можна знайти купони на знижки до багатьох вроцлавських
закладів.

Відділ реєстрації смертей

•

оригінал підтвердження оплати державного мита чи підтвердження банківського переказу.

Вироблення свідоцтва
про смерть
Реєстрація смерті особи відбувається
в Управлінні РАЦС за місцем, де проживав
померлий. У Вроцлаві реєстрацію смерті потрібно зробити за адресою:

примітки

Управління реєстрації актів цивільного
стану - Відділ реєстрації смертей
(Urząd Stanu Cywilnego
– Dział Rejestracji Zgonów)
ul. Włodkowica 20
І поверх, каб. 2
тел. +48 71 777 99 52, +48 71 777 99 53,
+48 71 777 99 62
Повідомити про смерть зобов’язані
наступні особи у такій черговості:
• другий із подружжя чи діти померлого,
• найближчі родичі чи родичі другого
з подружжя.
Заяву про смерть можна подати через
повіреного.
Вироблення свідоцтва про смерть та
неповного витягу зі свідоцтва про смерть
здійснюється безоплатно. Повідомлення про
смерть здійснюється шляхом подачі карти
про смерть до відповідного Управління РАЦС
протягом 3-х днів з дня її складення. Якщо
смерть настала внаслідок інфекційної хвороби, повідомити про смерть потрібно протягом 24 годин з моменту смерті.
Реєстрація смерті, щодо якої немає
обов’язку з розслідування, проводиться негайно. Процедура реєстрації триває приблизно 30 хвилин. Реєстрація підтверджується
виданням заявникові неповного витягу зі свідоцтва про смерть.
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лікарське свідоцтво про смерть;
посвідчення особи померлої особи;
паспорт померлої особи – якщо він
був дійсний на момент смерті;
оригінал довіреності чи її копія, завірена в органі, – якщо особа, яка зобов’язана повідомити про смерть діє
через повіреного;
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Необхідні заяви та документи:

Житло
Пошук житла у Вроцлаві варто почати з вибору району та визначення максимальної суми, яку хочете призначити на оплату житла. Нове житло можна шукати самостійно, переглядаючи оголошення в інтернеті, або за
посередництвом агенції нерухомості (тут потрібно пам’ятати, що агенція за свої послуги нараховує комісійну плату). Найбільше нових пропозицій з’являється у вересні з
огляду на початок навчального року для студентів. Ринок оренди житла представлений широким вибором
житлових приміщень різного розміру та стандартним
оформленням – Ви обов’язково знайдете щось для себе!
У цьому розділі нашого довідника Ви дізнаєтеся:
- як знайти відповідне житло,
- про що потрібно пам’ятати під час укладання договору
оренди житла.

Одним з перших рішень, з яким стикається кожен після прибуття до Вроцлава, є оренда або купівля житла. Пошуком житла варто
зайнятися ще до приїзду у Польщу, оскільки
багато осіб можуть бути потенційними орендарями одночасно. Житло у Вроцлаві можна
шукати за посередництвом агенцій нерухомості або самостійно в інтернеті.
Агенції нерухомості
Користуючись послугами агенцій нерухомості, пам’ятайте, що їхня комісійна плата
за пошук житла, зазвичай, становить половину чи цілу місячну орендну плату (при купівлі житла комісійна плата становить від 1%
до 3% від вартості житла). Однак, співпраця
з агенцією нерухомості може бути корисною
у разі виникнення спірних ситуацій, коли
саме посередник може допомогти у вирішенні проблеми. Складе для Вас договір оренди і
проконсультує з юридичних питань.
Інтернет
Шукати житло самостійно можна різними
способами: за допомогою друзів, переглядаючи реклами, але, в основному, в інтернеті. Є різні інтернет-портали, за допомогою
яких можна орендувати або придбати житло безпосередньо від власника. Актуальні
пропозиції Ви можете знайти, наприклад,
на таких вебсторінках як: Gumtree, OLX чи
ADA. Дуже багато оголошень з нерухомості можна знайти також на інтернет-порталі Facebook, де є багато груп для мігрантів/
ок, які проживають у Вроцлаві (наприклад,
«expat Wrocław» або «live in Wrocław») або
місцевих груп для осіб, які шукають або пропонують оренду квартири та кімнати (перевірте ключові слова «mieszkanie do wynajęcia
Wrocław» або «Wrocław mieszkania pokoje»).
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Укладення договору
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Орендуючи житло, завжди укладайте договір – це забезпечить Вам безпеку і можливість вимагати виконання своїх прав у разі
спору з власником.
Найважливіші положення, які повинні
бути врегульовані в договорі, це:
1. докладний опис стану квартири. Це
потрібно провести у день приймання
житла в оренду – найкраще зробити
фото та зберегти їх на майбутнє у разі,
якщо виникне потреба у доказуванні;

2. докладні правила оренди – перелік
осіб, які можуть проживати в житлі,
суму застави та права орендаря
на проведення змін у житлі;
3. докладне встановлення строку, на який
буде укладено договір, та строку повідомлення про розірвання договору. Пам’ятайте, що договір, укладений на визначений строк, без настання зазначених
у договорі умов НЕ МОЖНА РОЗІРВАТИ
до закінчення строку, на який він був
укладений. Однак завжди можна спробувати домовитися з орендарем.
Під час вибору конкретного житла, пам’ятайте, що:
• немає стандартного зразка договору
оренди – договір може бути написаний навіть вручну (зразки договорів
оренди можна знайти в інтернеті).
• Однак, договір повинен містити дані
сторін договору та його предмет, а саме:
дані орендодавця та орендаря (імена та
прізвища, дати народження, адреси проживання та листування, номери PESEL,
номери документів, що засвідчують вищевказані дані, наприклад, посвідчення
особи, видане у Польщі чи Ваш паспорт
та карта на проживання), а також дані
про предмет договору оренди разом із
точним його розташуванням (місто, вулиця, номер будинку і квартири). У договорі чітко встановіть розмір орендної
плати та строки її оплати, а також – якщо
орендодавець вимагає заплатити заставу – термін і умови її повернення.
• Договір оренди житла повинен бути
укладений між орендодавцем і орендарем відповідного приміщення у письмовій формі польською мовою.
• Чітко встановіть у договорі, хто оплачує комунальні послуги. У додатку до
договору варто вказати показання лічильників, наприклад, електроенергії,
води, газу. Ці дані допоможуть Вам визначити фактичне споживання Вами
комунальних послуг протягом періоду
проживання у цьому житлі.
• Замістіть у договір також опис і технічний стан житла на момент його
передачі. Варто зробити фотофіксацію фактичного технічного стану приміщення на початку оренди, це стане
в пригоді під час здачі житла.
У разі сумнівів проконсультуйтеся з юристом у Консультаційному пункті для громадян (див. розділ 14).
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Як знайти житло?

Центр обслуговування мешканців – це
місце, у якому Ви можете вирішити низку
справ, пов’язаних з органами влади.

Пункти
обслуговування
мешканців
У Вроцлаві працюють кілька Центрів обслуговування мешканців (Centrum Obsługi Mieszkańca), у яких можна вирішити різні справи, пов’язані з органами влади.
У Вашому розпорядженні також є Центр обслуговування
платників податків та Інформаційний пункт для підприємців. Дізнайтеся, чим займаються ці заклади.

У Центрі обслуговування мешканців при
ul. Zapolskiej 4, pl. Nowy Targ 1-8 та al. Kromera
44 можете вирішити справи, пов’язані з:
• посвідченням особи,
• реєстрацією місця проживання,
• посвідченням водія,
• реєстрацією транспортних засобів.
У нижченаведених Центрах Ви можете
вирішити питання, пов’язані з :
Центр обслуговування мешканців I
(Centrum Obsługi Mieszkańca I)
ul. Zapolskiej 4
• реєстрацією підприємницької діяльності;
• місцевими податками та зборами,
а також оплатами за довічне користування земельними ділянками та
іншими оплатами;
• підтвердженням захищеного профілю ePUAP;
• оплатами за вивезення побутових
відходів.
Центр обслуговування мешканців II
(Centrum Obsługi Mieszkańca II)
pl. Nowy Targ 1-8
• реєстрацією підприємницької діяльності;
• архітектурно-будівельними справами, що реалізуються у Відділі архітектури та будівництва (прийом заяв,
видання документів);
• місцевими податками та зборами,
а також оплатами за довічне користування земельними ділянками та
іншими оплатами;
• підтвердженням захищеного профілю ePUAP.
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Центр обслуговування мешканців IV
(Centrum Obsługi Mieszkańca IV)
al. M. Kromera 44
• виданням довідок з реєстру обліку населення та питаннями щодо виданих
та анульованих посвідчень особи.
ВРОМІГРАНТ – довідник для мігрантів/ок та консультантів/ок із питань міжкультурної комунікації

У нижченаведених центрах Ви зможете
вирішити виключно справи щодо:
Центр обслуговування мешканців III
(Centrum Obsługi Mieszkańca III)
ul. W. Bogusławskiego 8-10
• отримання свідоцтв про реєстрацію
транспортного засобу, зареєстрованого в Центрі обслуговування мешканців I за адресою ul. Zapolskiej 4;
• отримання свідоцтв про реєстрацію
транспортного засобів, що були вилучені працівниками Поліції.
Пункт реєстрації транспортних
засобів – CM Polmozbyt
(Punkt Rejestracji Pojazdów – CM Polmozbyt)
al. Karkonoska 45
• реєстрацією транспортних засобів.
Центр обслуговування мешканців V
(Centrum Obsługi Mieszkańca V)
ul. Hubska 8-16
• прийняття заяв у справах, що ведуться Відділом довкілля та сільського
господарства;
• отримання документів у справах, що
ведуться Повітовою інспекцією з контролю за будівництвом у місті Вроцлав.
Не забудьте перевірити графік роботи центрів на головній вебсторінці Бюлетеня публічної інформації: bip.um.wroc.pl/
artykul/148/2803/com

Центр обслуговування
платників податків
У Центрі обслуговування платників податків можна вирішити низку справ, пов’язаних з органами влади, зокрема, щодо:
• сплати податків власниками транспортних засобів, нерухомості, сільськогосподарського та лісового податків;
• подання заяви про видання довідки
про відсутність заборгованості зі сплати місцевих податків і зборів, сільськогосподарського податку та оплат
за цивільно-правові правочини;
• оплат за довічне користування земельними ділянками та інших оплат,
не пов’язаних з податками;
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Центри обслуговування
мешканців

•
•
•
•
•

оплатами за вивезення побутових
відходів;
отримання інформації про оплату
державного мита;
подачі заяви про повернення державного мита;
підтвердження захищеного профілю
ePUAP;
подання нових контактних даних
у справах, що стосуються податків і зборів, які сплачуються до Гміни Вроцлав;
подання до канцелярії листів до всіх
Відділів та Офісів Міського управління Вроцлава.

Центр обслуговування платників
податків
(Centrum Obsługi Podatnika)
ul. Kotlarskia 41
50-151 Wrocław
тел. + 48 71 777 77 77
Дізнайтеся про графік роботи Центру
на вебсторінці:
bip.um.wroc.pl/artykul/149/2805/cop
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Інформаційний пункт
для підприємців
Бюро економічного розвитку Міського
управління Вроцлава було створене для підтримки мікро, малих і середніх підприємств,
а також осіб, які хочуть розпочати свою підприємницьку діяльність.
Мінлива реальність призвела до того,
що у Вроцлаві з’являється все більше компаній, засновниками яких є громадяни інших
держав. Тому Бюро намагається адаптувати
свою діяльність для людей, які розмовляють
різними мовами та ще не знайомі з ситуацією на польському ринку.
Кожен, хто звернеться у Бюро за допомогою, отримає всю інформацію про реєстрацію фірми, необхідні документи, форми підтримки, можливість отримання приміщення,
здійснення торгівлі на міських ринках та торгових вулицях, фудтраки, а також інформацію
про інші установи та центри, у яких можна отримати допомогу щодо цих питань.
Навіть якщо Ви лише розпочинаєте підприємницьку діяльність, Бюро економічного розвитку розкаже Вам крок за кроком,

як стати підприємцем, як розширити свою
діяльність або де шукати допомоги. Ви можете звернутися туди телефоном, відправити електронного листа або домовитися про
зустріч.
Основну інформацію про Бюро економічного розвитку можна знайти на вебсторінці: www.wroclaw.pl/biznes
На вебсторінці Бюро економічного
розвитку Ви знайдете, зокрема, «Довідник вроцлавського підприємця», у якому
міститься необхідна інформація куди звертатися за обов’язковими висновками та
рішеннями, а також як отримати необхідні
витяги з реєстрів, ліцензії та дозволи для
початку діяльності.
Бюро намагається регулярно проводити навчання для іноземців, зацікавлених
темою підприємницької діяльності, а також
конференції та семінари, спрямовані на розширення знань підприємців стосовно нових
тенденцій та економічних явищ.

примітки

Бюро економічного розвитку
– Інформаційний пункт для
підприємців
(Biuro Rozwoju Gospodarczego
– Punkt Informacji Gospodarczej)
ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław,
каб. 311 (III поверх)
тел. +48 71 777 78 19, +48 71 777 75 31
e-mail: brg@um.wroc.pl

ВРОМІГРАНТ – довідник для мігрантів/ок та консультантів/ок із питань міжкультурної комунікації
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Міський транспорт
У Вроцлаві працює розгалужена мережа міського та
приміського громадського транспорту, завдяки якому
Ви легко зможете дістатися у будь-яке місце. Більш того,
місто інвестує в екологічні проєкти, наприклад, трамваї,
поїзди, міські велосипеди та електричні самокати.
У цьому розділі нашого довідника Ви дізнаєтеся:
- де купити квиток на автобус і трамвай;
- як користуватися міськими велосипедами, електричними самокатами;
- де купити квиток на поїзд.

Для проїзду у трамваях та автобусах потрібні квитки, які Ви можете придбати в автоматах, розташованих на зупинках (оплата
готівкою або карткою безконтактної оплати),
безпосередньо у транспортному засобі (оплата тільки карткою) або в кіосках RUCH (оплата
готівкою або карткою). Якщо Ви залишаєтеся
у Вроцлаві на довше, варто виробити карту
Urbancard, у яку можна закодувати будь-який
квиток, зокрема, багаторазовий.
Пам’ятайте! Проїзд у міському транспорті (в автобусах і трамваях) у Вроцлаві є
безоплатним для учнів вроцлавських шкіл
(вистачить пред’явити дійсний учнівський
квиток). Безоплатно можуть їздити також
особи старше 68 років (за умови пред’явлення посвідчення особи чи іншого документа із фотографією, що підтверджує вік).
Як користуватися автоматами для продажу квитків в автобусах і трамваях?
Для зручності осіб, які подорожують Вроцлавом встановлено систему безконтактної
оплати квитків у міському громадському
транспорті. Після входу в трамвай або автобус Ви побачите термінали з дисплеєм, що
встановлені біля сидінь. Дізнайтеся як ними
користуватися:
1. Підійдіть до термінала з дисплеєм.
2. Виберіть мову шляхом натиснення
на відповідний прапор у верхньому
правому куті екрана.
3. Виберіть потрібний квиток.
4. Підтвердіть вибір квитка, натиснувши на зелену кнопку у нижній частині дисплея.
5. Щоб оплатити квиток, прикладіть
платіжну картку, яка підтримує функцію безконтактної оплати, до панелі під дисплеєм – Ви власне купили
електронний білет, що записався
на Вашу платіжну картку.
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Варто знати, що:
• У разі проведення перевірки квитків
Ви повинні пред’явити контролерові
платіжну картку, за допомогою якої Ви
заплатили за квиток. Зчитувач контролера підтвердить дійсність квитка.
• У громадському транспорті немає
можливості купити паперовий квиток, лише електронний.
ВРОМІГРАНТ – довідник для мігрантів/ок та консультантів/ок із питань міжкультурної комунікації

•

•

Якщо у Вас є паперовий квиток, який
Ви придбали за межами транспортного засобу, закомпостуйте його
в тому самому автоматі, у якому можна придбати безконтактний квиток.
Компостер знайдете під дисплеєм.
Квитки на автобуси та трамваї можуть бути одноразові, для проїзду
протягом визначеної кількості хвилин та багаторазові (наприклад, на 7
днів, 30 днів, пів року, рік, семестр).
Одноразовий квиток дає Вам право
на одну поїздку одним видом транспорту. Натомість, квиток на певний
час дозволяє здійснити необмежену
кількість поїздок протягом часу, зазначеному на ньому. З моменту закомпостування квитка відраховується час Вашої поїздки.

Щоб дізнатися більше, завітайте на вебсторінку:
• jakdojade.pl/wroclaw/trasa – система
пошуку транспортних сполучень та
планування подорожей громадським
транспортом;
• www.urbancard.pl – картка Urbancard
буде корисною, якщо Ви їздите
на громадському транспорті кожного дня. У ній можна легко закодувати
багаторазовий квиток;
• www.wroclaw.pl/rozklady-jazdy – розклади руху громадського транспорту
у Вроцлаві: трамвайні та автобусні лінії в межах Вроцлава;
• mpk.wroc.pl/en/tickets/tickets-typesand-prices – види квитків на міський
громадський транспорт.

Вроцлавський міський
велосипед
Вроцлавський міський велосипед – це
транспортний засіб, що дозволяє швидкe
і екологічнe пересування містом. У час пік це
уможливить Вам вчасно дістатися до пункту
призначення. Перш, ніж взяти велосипед,
Ви повинні зареєструватися у системі та поповнити рахунок. Велосипед можна взяти
напрокат за допомогою мобільних застосунків, а в більшості систем також є безконтактні карти.
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Автобуси та трамваї

Докладнішу інформацію можна знайти
на вебсторінці: wroclawskirower.pl/en

Електричні самокати

примітки

Цікавим транспортним рішенням є електричні самокати, що доступні у Вроцлаві.
Для прокату самокатів Вам потрібен лише
мобільний застосунок.
Докладнішу інформацію можна знайти
на вебсторінці:
• play.google.com/store/apps/details?id=com.
limebike&hl=pl – посилання на мобільний застосунок Lime;
• play.google.com/store/apps/details?id=com.
ridehive.app&hl=pl – посилання на мобільний застосунок Hive;
• play.google.com/store/apps/details?id=co.
bird.android&hl=pl – посилання на мобільний застосунок Bird.

Потяги
Містом можна також переміщатися поїздами. Квитки на потяг можна купити в Інтернеті, у касі вокзалу, у кондуктора або на залізничній станції, яка оснащена автоматами.
Якщо є можливість придбати квиток на станції, то придбання квитка у кондуктора буде
з додатковою платою. В окремих випадках
Ви можете подорожувати поїздом також
на підставі квитка для міського громадського транспорту.
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Докладнішу інформацію можна знайти
на вебсторінці:
• polregio.pl/en/offers-and-promotions/
regional-offers/traveling-by-train-inthe-wroclaw-city-with-public-transportticket/ – квитки на міський громадський транспорт, що допускаються
залізничним перевізником;
• www.kolejedolnoslaskie.pl/wpcontent/uploads/2019/01/SchematDolno%C5%9Bl%C4%85skie-KDPR-2018-19.pdf – схема маршрутів.

ВРОМІГРАНТ – довідник для мігрантів/ок та консультантів/ок із питань міжкультурної комунікації

Автомобіль
Тут Ви знайдете основну інформацію про реєстрацію
транспортних засобів у Польщі, дізнаєтеся як проходить
процедура отримання посвідчення водія у Польщі і коли
варто виробити міжнародне посвідчення водія.
У цьому розділі нашого довідника Ви дізнаєтеся:
- як зареєструвати автомобіль,
- як отримати у Польщі посвідчення водія,
- що таке міжнародне посвідчення водія і як його отримати.

Реєстрація автомобіля може відбуватися
по-різному, залежно від того, чи автомобіль
новий, чи був у користуванні, із Польщі чи
з-за кордону. Ми ознайомимо Вас із загальним порядком. Знайте, що залежно від минулого Вашого автомобіля, порядок його
реєстрації дещо відрізнятиметься. Реєстрація
автомобіля вимагає вивчення процедури реєстрації, а також виконання усіх вказівок органу управління щодо оплат та подання заяв.
Хто може зареєструвати транспортний засіб?
• власник транспортного засобу (співвласники повинні бути присутніми
під час реєстрації);
• представник/офіційний представник
компанії (якщо транспортний засіб
новий);
• повірений (перевірте в органі управління, який вид доручення вимагається).
Протягом якого строку потрібно зареєструвати транспортний засіб?
• Транспортний засіб потрібно зареєструвати протягом 30 днів після доставки його до Польщі. Щоб це зробити, Вам потрібно:
• підготувати всі необхідні документи;
• здійснити обов’язкові оплати;
• подати документи одним із таких
способів:
• особисто в органі управління,
• надіслати поштою,
• надсилати електронною поштою
(якщо орган управління допускає
такий спосіб подачі заяви).
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Де подати заяву про реєстрацію транспортного засобу?
Заяви можна подати з понеділка по п’ятницю до Відділів реєстрації транспортних засобів, що розташовані за адресами:
• ul. Zapolskiej 4, І поверх, віконця прийому: від 1 до 21 (год. 8:00–17:15);
• pl. Nowy Targ 1-8, І поверх, віконця
прийому: від 9 до 13 (год. 8:00–17:15);
• Al. Kromera 44, І поверх, прийом обслуговується групою R (год. 8:00–15:15);
• Al. Karkonoskiej 45 (год. 8:00–15:00).
ВРОМІГРАНТ – довідник для мігрантів/ок та консультантів/ок із питань міжкультурної комунікації

Докладнішу інформацію разом з описом
порядку реєстрації можна знайти за посиланням:
• obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/
rejestracja-samochodu-motocykla-lubinnego-pojazdu#/start;
• bip.um.wroc.pl/sprawa-dozalatwienia/9149/rejestracja-pojazdupojazd-zakupiony-i-zarejestrowany-wkraju – у разі, якщо автомобіль був
придбаний у країні;
• bip.um.wroc.pl/sprawa-dozalatwienia/9150/rejestracja-pojazdupojazd-sprowadzony-z-zagranicy
– у разі, якщо автомобіль був ввезений з-за кордону.

Як отримати у Польщі
посвідчення водія?
Кожна особа, яка проживає у Польщі понад 185 днів, може подати заяву про отримання польського водійського посвідчення,
якщо вона досягла відповідного віку або вже
має посвідченні водія і хоче отримати іншу
категорію. Загальна процедура є такою:
1. проходження медичного огляду майбутніх водіїв – Ви повинні отримати
медичну довідку, яка підтверджує, що
Ви можете керувати транспортними
засобами (найкраще запитайте про
це лікаря в автомобільній школі),
2. підготовка необхідних документів,
3. подання документів до відповідної
установи (у повітове староство за
Вашим місцем проживання, у міське
управління – якщо Ви живете в місті
на правах повіту, наприклад, у Вроцлаві).
4. отримання номера Профілю кандидата на водія (Profil Kandydata na
Kierowcę) – це унікальний номер кожного кандидата на водія, що дозволяє автошколі та центру організації
дорожнього руху ідентифікувати Вас
у системі,
5. проходження курсу та складення іспитів з водіння (якщо Ви складете
практичний іспит, екзаменаційний
центр надішле інформацію про це до
відповідного управління за Вашим
місцем проживання).
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Як зареєструвати
автомобіль?

6. здійснення оплати за видання водійського посвідчення (якщо Ви заплатили в касі – пред’явіть підтвердження оплати у пункті прийому заяви,
а якщо оплатили у безготівковій формі – надішліть підтвердження оплати
до управління електронним листом).
7. отримання посвідчення водія.

примітки

Що таке міжнародне
посвідчення водія і як
його отримати?
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Якщо Ви хочете керувати транспортними засобами за межами Європейського Союзу – у країнах, які є сторонами Віденської
або Женевської конвенції, варто виробити
міжнародне водійське посвідчення. Його
може отримати кожен, хто має дійсне польське водійське посвідчення. Заяву можна
подати в будь-яке повітове староство особисто або поштою.
Докладнішу інформацію можна знайти
на вебсторінці: obywatel.gov.pl/kierowcy-ipojazdy/uzyskaj-miedzynarodowe-prawo-jazdy

ВРОМІГРАНТ – довідник для мігрантів/ок та консультантів/ок із питань міжкультурної комунікації

Безпека
У Вроцлаві про Вашу безпеку дбає низка служб та установ: Поліція, Муніципальна поліція, пожежна служба,
Прикордонна служба, а також Добровільна рятувальна
служба на водних об’єктах. Про пряму загрозу здоров’ю
або життю можна повідомити, зателефонувавши на екстрений номер 112. Працює також багато загальних та локальних гарячих ліній та телефонів довіри, допомогою
яких Ви можете скористатися.
У цьому розділі нашого довідника Ви дізнаєтеся:
- як повідомити про загрозу здоров’ю або життю за
номером 112;
- які завдання: Поліції, Муніципальної поліція, пожежної
служби, Прикордонної служби та Добровільної рятувальної служби на водних об’єктах;
- що роlбити, якщо Ви стали жертвою злочину
на ґрунті нетерпимості;
- які екстрені номери, гарячі лінії і телефони
довіри працюють у Вроцлаві.

Безпека та негайна допомога є важливою для кожного жителя міста. Телефонуючи на номер екстреної служби 112, Ви
ефективно та швидко повідомите Службу
екстрених викликів про загрозу життю, безпеці, майну, навколишньому середовищу і
здоров’ю. Служба екстрених викликів співпрацює із Поліцією, Державною пожежною
службою та командами швидкої медичної
допомоги. 112 – це номер служби екстреної
допомоги, безоплатний і доступний на всій
території Європейського Союзу, як зі стаціонарних, так і мобільних телефонів. Важливо, що подзвонити також можна з телефону,
у якому відсутня SIM-карта.
Пам’ятайте, що екстрений номер 112
рятує життя! Користуйтеся цим відповідально. Не телефонуйте у справах, які не є
надзвичайними, тому що Ви можете блокувати телефонну лінію тому, хто в цей
момент потребує негайної допомоги.
Оператори екстрених номерів у Службі
екстрених викликів приймають повідомлення, що стосуються, зокрема:
• загрози життю, здоров’ю та безпеці,
• загрози майну та довкіллю (надзвичайні ситуації),
• загрози позбавлення волі,
• злочинів чи порушень громадського
порядку,
• ситуацій, у яких обов’язковими є негайні дії Поліції, Державної пожежної
служби чи Державної швидкої медичної допомоги.
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Телефонуйте тільки в надзвичайних ситуаціях, що вимагають втручання екстрених
служб, наприклад, у разі:
• дорожньо-транспортної аварії;
• сильної кровотечі та тілесних ушкоджень;
• непритомності та втрати свідомості;
• пожежі;
• ураження електричним струмом;
• крадіжки та пограбування;
• розбою та в інших випадках застосування насильства;
• підозри керування транспортним заВРОМІГРАНТ – довідник для мігрантів/ок та консультантів/ок із питань міжкультурної комунікації

•
•

собом під впливом наркотичних засобів;
розпізнання особи, що перебуває
у розшуку;
в інших ситуаціях раптової загрози
життю, здоров’ю, довкіллю, майну,
безпеці чи громадському порядку.

Швидкість прийняття повідомлення залежить від багатьох чинників, а також від
способу повідомлення про конкретну загрозу, тому дуже важливо, щоб повною мірою
співпрацювати з оператором служби екстреної допомоги та надавати тільки необхідну
для нього інформацію.
Місце події:
• дізнайтеся де Ви та що сталося;
• встановіть кількість постраждалих та
їх стан;
• повідомте свідків події, що Ви телефонуєте на екстрений номер 112,
щоб вони не повторювали Вашого
повідомлення;
• знайдіть тихе місце для проведення розмови з оператором екстреної
служби.
Розмова з оператором екстреної
служби:
• оператор під час з’єднання представиться своїм службовим номером (ніколи не подає своїх персональних даних) та запитає як він може допомогти;
• коротко опишіть подію, про яку Ви
хочете повідомити – завдяки цьому
опису можна відрізнити Ваш виклик
від випадкового виклику, не пов’язаного із загрозою життю, здоров’ю,
довкіллю чи майну;
• відповідайте на питання оператора екстреної служби – послідовність
задаваних питань не є випадковою,
а відповіді на них є ключовою інформацією для екстрених служб;
• подайте точну адресу або спосіб,
у який можна дістатися до місця події
(воєводство, повіт, гміна, місто, а також назву вулиці, на якій відбулася
подія, номер найближчого будинку)
чи інші дані, які дозволять швидко
локалізувати місце події;
• надайте додаткову інформацію, яку попросить оператор екстреної служби;
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Система екстрених
повідомлень (екстрений
номер 112)

•
•

•
•

подайте свої дані, щоб служби могли
зв’язатися з Вами у разі такої необхідності;
не переривайте зв’язок, поки не отримаєте чіткого підтвердження прийняття повідомлення;
після закінчення розмови намагайтеся не користуватися своїм мобільним
телефоном, щоб уможливити службам зв’язатися з Вами для отримання
додаткової інформації;
у разі, якщо після повідомлення ситуація змінилася, повторно виконайте
дзвінок на екстрений номер 112;
у повідомленнях медичного характеру,
після отримання відповідної інформації, оператор з’єднає Вас з диспетчером
Державної швидкої медичної допомоги, який запитає Вас про проблеми медичного характеру і допоможе надати
необхідну допомогу постраждалим.
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Пам’ятайте:
• інформація про номери телефонів до
служб, підприємств, установ, можна
отримати за телефонним номером:
+48 118 913;
• перевірте телефонні номери до найближчого відділення Поліції чи інших
служб, та запишіть їх на видному місці або в своєму мобільному телефоні;
• скористайтеся з мобільного застосунку «Moja Komenda», у якому Ви
знайдете необхідну інформацію про
найближчі підрозділи Поліції: номер
телефону, адресу, відстань від Вашого місцезнаходження;
• додайте потрібні Вам телефонні номери
до списку контактів у своєму телефоні.
Не телефонуйте, якщо ситуація не вимагає втручання екстрених служб, не є небезпечною та не загрожує життю, здоров’ю,
довкіллю, майну, чи в інших ситуаціях, якщо
Ви хочете, наприклад:
• повідомити про неправдиву загрозу,
• отримати інформацію про погоду,
розклад міського, залізничної або
авіаційного транспорту,
• повідомити про перешкоди для дорожнього руху,
• повідомте, що Вам не потрібна допомога,
• отримати контактні дані компанії чи
фізичної особи,

•
•
•
•
•
•
•
•

висловити свою думку щодо будьякої теми, події чи особи,
перенести зустріч з працівниками
правоохоронних органів,
перевірити чи номер 112 дійсно працює,
викликати таксі, дорожню службу чи
замовити піцу,
отримати юридичну або медичну пораду,
отримати PIN-код або PUK-код телефону,
отримати з’єднання,
отримати номер телефону до служб.

Поліція (112)
За безпекою мешканців Вроцлава стежить Поліція (112), а також Муніципальна
поліція (номер 986). Ви завжди можете розраховувати на їхню професійну допомогу.
Завданнями Поліції є:
• надання допомоги жертвам кримінальних правопорушень;
• надання допомоги жертвам актів насильства, зокрема, у разі насильства
у сім’ї;
• притягнення до відповідальності виконавців кримінальних правопорушень;
• забезпечення безпеки та громадського порядку.
Якщо Вам загрожує небезпека чи Ви
зустріли людину, якій потрібна допомога –
негайно зателефонуйте на номер 112, оператори зможуть прийняти повідомлення
різними мовами: англійською, німецькою,
французькою та російською.
Якщо Ви самі стали жертвою будь-якого кримінального правопорушення, не чекайте – негайно повідомте про це особисто
в найближчому комісаріаті Поліції. Якщо Ви
не володієте польською мовою на комунікативному рівні або взагалі нею не розмовляєте, у Вас є два варіанти:
прийдіть у відділення з довіреною особою, що говорить польською мовою;
попросіть у відділенні про надання перекладача – Вам призначать дату і годину зустрічі, коли буде доступний переклад.
Пам’ятайте, щоб мати з собою документи
(паспорт та/або карту на проживання). У від-
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діленні Поліції поліцейський прийме у Вас
повідомлення, що дозволить розпочати подальші процесуальні дії.
Мобільний застосунок «Moja Komenda»
Мобільний застосунок «Moja Komenda»
спрощує контакт з Поліцією і дільничними
інспекторами, тобто працівниками поліції
першого контакту. Дільничні інспектори – це
поліцейські, які підтримують прямий контакт
з місцевими громадами своїх районів, знають їхні потреби та очікування щодо безпеки
у широкому значенні, як індивідуальної, так і
суспільної. Кожен дільничний інспектор працює у визначеному районі. Ви можете звернутися до свого дільничного інспектора за
допомогою, поставити йому питання чи повідомити про ситуацію яка становить загрозу
безпеці. У цьому Вам допоможе мобільний
застосунок «Moja Komenda», який є своєрідним путівником польськими відділеннями
Поліції. У ньому можна дізнатися, зокрема,
про адреси відділень, телефонний номер до
дільничного інспектора Вашого району.
Національна карта загроз безпеці
Це поліційний інструмент для усунення
негативних форм поведінки та складних соціальних проблем (наприклад, розпивання
алкоголю в громадських місцях). Завдяки
карті можна ліквідувати випадки порушення
закону. Зазначення на карті певної загрози
викличе відповідну реакцію Поліції. Це призведе до контролю патрульними конкретного місця та вжиття працівниками Поліції
заходів для усунення загрози. Ознайомитися з картою Ви можете, перейшовши за посиланням: www.Policja.pl/pol/mapa-zagrozenbezpiecze/33880,dok.html
Важливі адреси
Міська комендатура Поліції у Вроцлаві
(Komenda Miejska Policji we Wrocławiu)
ul. Sołtysowicka 21
51-168 Wrocław
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
тел. +48 71 340 44 90
Уповноважений воєводського
коменданта Поліції з питань захисту
прав людини
(Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego
Policji ds. Ochrony Praw Człowieka)

підінспектор Барбара Лоренц-Желіско
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
тел. +48 71 340 45 21
e-mail: prawa-czlowieka@wr.policja.gov.pl
e-mail: pelnomocnikopc@wr.policja.gov.pl
Відділ протидії кіберзлочинності
воєводської комендатури Поліції
у Вроцлаві
(Wydział do Walki z Cyberprzestępczością
Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu)
тел. +48 71 340 24 33
e-mail: cyber@wr.policja.gov.pl

Що робити, якщо Ви
стали жертвою злочину
на ґрунті нетерпимості?
Злочин на ґрунті нетерпимості – це заборонене діяння з мотивів упередження, спрямоване на потерпілу особу лише тому, що ця
особа має інший колір шкіри, походить з іншої
країни чи іншого культурного середовища, говорить іншою мовою, сповідує іншу релігію.
Якщо Ви стали жертвою злочину на ґрунті нетерпимості, негайно повідомте про це
Поліцію. Повідомити про вчинення злочину
можна усно чи письмово. Також можна вказати довірену особу (наприклад, когось із
сім’ї чи знайомих), яка надаватиме підтримку потерпілій особі під час допиту.
Повідомляючи про злочин, Ви зможете
отримати від нас подальшу допомогу, зокрема, контакт з адвокатом і/або психологом. Достатньо після того, як Ви повідомили
про злочин органи Поліції, зателефонувати
на екстрений номер +48 604 535 838. Лінія
працює 7 днів на тиждень.
На нашу телефонну підтримку Ви можете
розраховувати також в робочий час нашого
офісу за номером +48 71 772 49 50.
Ви можете також звернутися до організації Nomada, у якій надають підтримку постраждалим особам під час підготовки та звітування про злочини з мотивів упередження
у комісаріаті Поліції. Організація надає підтримку на кожному етапі провадження, починаючи – від подання заяви в поліцію до
закінчення справи в суді.

79

•

Муніципальна поліція (986)
Комендатура Муніципальної поліції
у Вроцлаві
(Komenda Straży Miejskiej Wrocławia)
ul. Na Grobli 14/16
50-421 Wrocław
e-mail: straz@strazmiejska.wroclaw.pl
WWW: www.strazmiejska.wroclaw.pl
Муніципальна поліція керується принципом «служити місцевій спільноті», співпрацює
щоденно з Поліцією, житловими радами мікрорайонів, Вроцлавським центром соціального
розвитку, освітніми закладами, громадськими
організаціями, зоозахисними організаціями та,
звичайно, мешканцями Вроцлава.
Завданнями Муніципальної поліції, зокрема, є:
• охорона громадського спокою і порядку в громадських місцях;
• забезпечення дотримання місцевого
права;
• забезпечення порядку і контролю
дорожнього руху;
• підвищення якості життя мешканців,
студентів, туристів та осіб, що перебувають у Вроцлаві тимчасово.
Поліцейські також проводять профілактичні заходи, спрямовані на підвищення рівня безпеки серед дітей, підлітків і дорослих.
Щоб докладніше дізнатися про районного
інспектора Муніципальної поліції відвідайте
вебсторінку: www.smwroclaw.pl/?page_id=781
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Прикордонна служба
Завданнями Прикордонної служби є:
• запобігання та протидія нелегальній
міграції;
• контроль за дотриманням положень
про порядок в’їзду іноземців на територію Республіки Польща та перебування на цій території;

•

протидія злочинам, зокрема, запобігання нелегальному перебуванню
іноземців, нелегальному працевлаштуванню іноземців, які перебувають
у Польщі, а також протидія торгівлі
людьми.

Прикордонна служба
тел. +48 71 35 847 00
Мобільні застосунки: «Asystent
Granica» та «Mobilna Granica»
Обидва застосунки, зазначені вище, разом з вебсторінкою www.granica.gov.pl містять низку важливої інформації для людей,
які подорожують до Польщі.
Мобільний застосунок «Mobilna Granica»
дозволяє відстежувати ситуацію на прикордонних пунктах пропуску, надає інформацію
про поточну ситуацію на польських дорогах
тощо.
Мобільний застосунок «Asystent Granica»
– це своєрідний провідник польськими
пунктами пропуску: автомобільними, залізничними, авіаційними, морськими і пішими. У ньому користувач може дізнатися як
проходитиме митний і прикордонний контроль, а також які документи необхідні для
перетину кордону. Мобільний застосунок
створений Митною і Прикордонною службою в Польщі та стане у пригоді для всіх хто
перетинає польський кордон.
Відділ Прикордонної служби
у Вроцлав-Страховіце
(Placówka SG we WrocławiuStrachowicach)
ul. Graniczna 190А
54-516 Wrocław
тел. +48 71 358 47 00
e-mail: strachowice@strazgraniczna.pl
WWW: www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl

Пожежна служба (112, 998)
Державна пожежна служба займається
ліквідацією пожеж, стихійних лих та іншими
місцевими загрозами.
До її основних завдань належить, зокрема, ідентифікація пожеж та інших місцевих
загроз, організація і проведення рятувальних робіт під час пожеж, стихійних лих чи
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під час ліквідації місцевих загроз, проведення допоміжних спеціалізованих рятувальних операцій під час стихійних лих чи ліквідації місцевих загроз іншими рятувальними
службами.
Міська комендатура Державної
пожежної служби у Вроцлаві
(Komenda Miejska PSP we Wrocławiu)
ul. Kręta 28
50-233 Wrocław
тел. +48 71 320 70 04
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl
WWW: www.kmpsp.wroclaw.pl
Міська комендатура Державної
пожежної служби у Вроцлаві
(Komenda Miejska PSP we Wrocławiu)
ul. Borowska 138
50-552 Wrocław
тел. +48 71 368 21 00
e-mail: kw@kwpsp.wroclaw.pl

Добровільна рятувальна
служба на водних об’єктах
Служба займається водним порятунком у широкому значенні, тобто, наданням допомоги та порятунком життя чи
здоров’я людей на воді. Охороняє рекреаційні об’єкти та об’єднує рятувальників та
інструкторів Служби. Експерти Служби готові викривати загрози безпеці людей, які
плавають та купаються, а також звертатися до відповідних суб’єктів про ліквідацію
загроз або призупинення експлуатації відпочинкових, спортивних чи туристичних
об’єктів і обладнання, розташованих біля
водних об’єктів, а також готують експертні
висновки та рекомендації в області безпеки
на воді.
Нижньосілезька Добровільна
рятувальна служба на водних об’єктах
(Dolnośląskie Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu)
ul. Na Grobli 40-44
50-421 Wrocław
тел. +48 71 344 47 45
e-mail: biuro@dolnoslaskiewopr.pl
WWW: www.dolnoslaskiewopr.pl

Екстрені номери,
телефони довіри та
телефони для довідок
Екстрені номери та номери рятувальних служб у Вроцлаві (у разі прямої загрози здоров’ю та життю)
• 112 – загальний номер екстреної допомоги (Поліція, швидка медична допомога, пожежна служба)
• 999 – швидка медична допомога
• 997 – Поліція
• 998 – пожежна служба
• 986 – Муніципальна поліція
• +48 601 100 100 – Добровільна рятувальна служба на водних об’єктах
• +48 71 770 22 22 – Центр управління
кризовими ситуаціями
Телефонні номери аварійних служб
у Вроцлаві
• 991 – аварійна служба електромереж
• 992 – аварійна газова служба
• 993 – аварійна служба теплових мереж
• 994 – аварійна служба водопровідних
мереж
Довідкові телефонні лінії у Вроцлаві
• +48 71 344 31 11 – Туристично-інформаційний центр
• +48 519 509 337 – Туристична інформація Польських державних залізниць
• +48 71 793 97 22 – Туристична інформація для Нижньої Сілезії
• +48 71 772 49 50 – WroMigrant – Інформаційний пункт та центр активності
для мігрантів/ок та підтримки їхньої
активності
• +48 71 321 72 71– Довідкова лінія Міського транспортного підприємства
• +48 703 200 200 – Довідкова лінія
Польських державних залізниць
• +48 76 742 11 12 – Довідкова лінія
Нижньосілезька залізниця С. А. (інформація лише польською мовою)
• +48 800 022 222 – Довідкова лінія
Польських державних залізниць Регіональний Перевізник для осіб з інвалідністю (інформація лише польською мовою)
• +48 71 720 70 51 – Довідкова лінія
Polbus PKS (диспетчер руху)
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Докладніша інформація на вебсторінці:
www.wielokultury.wroclaw.pl/bezpieczenstwohate-crime-victims-support-system
та nomada.info.pl/kontakt.

+48 71 358 13 81 – Аеропорт у Вроцлаві
+48 71 777 77 77 – Інформаційний
центр Міського управління
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Телефони довіри у Вроцлаві
• +48 116 111 – Телефон довіри для дітей та молоді (безоплатна лінія)
• +48 800 121 212 – Телефон довіри
Уповноваженого з прав дитини
• +48 116 000 – телефонний номер
у разі зникнення дитини (цілодобово
та безоплатно)
• +48 800 283 107 – Телефон довіри
Поліції (зі стаціонарних/безоплатно),
+48 71 344 15 53 (номер для користувачів стаціонарних та мобільних
телефонів/плата за дзвінки згідно з
тарифами операторів зв’язку)
• +48 697 071 112 – Лінія SMS для глухих осіб – номер призначений лише
для надсилання SMS-повідомлень
людьми з порушеннями слуху.
• +48 800 120 226 – Телефон довіри
Поліції у справах запобігання домашньому насильству 801 120 002
– Загальний телефон для жертв насильства в сім’ї «Синя лінія»
• +48 71 340 38 03 – Телефон рятувальної служби Поліції у справах дітей (лінія для дітей, які є свідками насильства в сім’ї)
• +48 801 247 070 або +48 22 654 70 70
– повідомлення про зникнення осіб
(цілодобова лінія підтримки Фонду
«ІТАКА»)
Важливі телефонні номери – інші
• +48 71 799 89 06 – соціальна служба
(цілодобово)
• +48 71 340 31 78 – Дитяча палата Поліції
• +48 71 337 36 36 – ветеринарна служба (цілодобово)
• +48 605 883 227 – Воєводська санітарно-епідеміологічна станція у Вроцлаві (цілодобовий екстрений виклик)
• +48 71 194 88 – Національний фонд
охорони здоров’я у Вроцлаві (довідкова лінія)
• +48 71 376 08 96 – Бюро знахідок
• +48 71 321 72 71 – Бюро обслуговування пасажирів Міського транспортного підприємства у Вроцлаві
• +48 71 340 96 55 – Центр обслуговування клієнтів Міського підприємства водопостачання та каналізації

•
•

+48 71 376 00 22, 19 501 – повідомте
про аварію в Управління дорожнім
господарством міста
+48 71 777 75 59 – Міський уповноважений з прав споживачів

примітки

Інші номери
• 987 – Центр управління кризовими
ситуаціями
• 995 – Головна комендатура Поліції –
система Child Alert
• 996 – Антитерористичний центр
• 985 – Гірська добровільна рятувальна служба та Татранська добровільна
рятувальна служба
Інші телефонні номери служб,
створених для надання допомоги
• +48 116 000 – гаряча лінія у разі зникнення дітей (Фонд «ІТАКА»)
• +48 116 111 – телефон довіри для дітей та молоді (Фонд «Сила для дітей»)
• +48 116 123 – Телефон довіри у кризових ситуацій (Інститут психології
здоров’я)
• +48 601 100 100 – номер рятувальної
служби на водних об’єктах (MOPR та
WOPR)
• +48 601 100 300 – номер рятувальної
служби в горах (GOPR та TOPR)
• +48 800 702 222 – центр підтримки
для осіб, що перебувають у стані психічної кризи (Фонд «ІТАКА»)
• +48 22 668 70 00 – «Синя лінія» – загальний телефон для жертв насильства в сім’ї
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Консульські
установи
Функції офіційного дипломатичного представництва
у Вроцлаві виконує лише Генеральне консульство Німеччини, інші – це почесні консульства, які переважно
діють як центри обміну інформацією та контактами
У Генеральному консульстві Німеччини можна вирішити формальні справи, пов’язані, зокрема з паспортом (якщо Ви є громадянином Німеччини). Натомість
у почесних консульствах можна отримати професійну
консультацію рідною мовою, дізнатися як і де вирішити
справу, а також отримати контакт до осіб, які мають подібну ситуацію.

Почесні консульства у Вроцлаві:
Почесне консульство Королівства
Норвегія
(Konsulat Honorowy Królestwa Norwegii)
ul. Rynek 7
50-106 Wrocław
тел. +48 71 377 27 00
e-mail: consulate@norway.wroc.pl
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця, 10:00–12:00
Почесне консульство Латвійської
Республіки
(Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej)
ul. Danuty Siedzikówny 12
51-214 Wrocław
тел. +48 71 773 74 64
e-mail: konsulat@lotwy.wroclaw.pl
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця, 08:00:16:00
Почесне консульство Литовської
Республіки
(Konsulat Honorowy Republiki Litewskiej)
plac Powstańców Śląskich 1/114
53-332 Wrocław
тел. +48 71 360 24 00/10
e-mail: t.koson@lithuaniaconsulatepoland.pl
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця, 10:00–14:00
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Почесне консульство Республіки
Корея
(Konsulat Honorowy Republiki Korei)
ul. Leona Petrażyckiego 57
52-434 Wrocław
тел. +48 71 738 39 72
e-mail: beata.chelpa@korea-consul.wroc.pl
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця, 10:00–16:00
Почесне консульство Республіки Мальти
(Konsulat Honorowy Republiki Malty)
ul. Włodkowica 10/3
ВРОМІГРАНТ – довідник для мігрантів/ок та консультантів/ок із питань міжкультурної комунікації

50-071 Wrocław
тел. +48 71 358 24 01
e-mail: mikulanka.consul@op.pl
Графік роботи:
понеділок – неділя, 07:30–15:00
Почесне консульство Франції
(Konsulat Honorowy Francji)
ul. Rynek 58/300
50-116 Wrocław
тел. +48 71 341 02 80
e-mail: consul.wroclaw@gmail.com
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця, 10:00–14:00
Почесне консульство Республіки
Австрія
(Konsulat Honorowy Republiki Austrii)
ul. Skwierzyńska 21/10
53-521 Wrocław
тел. +48 782 173 777, +43 50 11 50 44 11
(nagłe przypadki)
e-mail: sekretariat@konsulat-austriiwroclaw.pl
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця, 12:00–14:00
Почесне консульство Республіки Чилі
(Konsulat Honorowy Republiki Chile)
ul. Świdnicka 39
50-029 Wrocław
тел. +48 71 372 44 91
e-mail: konsulatchile@dig.wroc.pl
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця, 10:00–15:00
Почесне консульство Болгарії
(Konsulat Honorowy Bułgarii)
ul. ks. Piotra Skargi 7/1
50-082 Wrocław
тел. +48 71 783 39 28
e-mail: sekretariat@konsulat-bulgarii.pl
Графік роботи:
понеділок, середа, п’ятниця, 9:00–13:00
вівторок, четвер, 9:00–11:00
Почесне консульство Фінляндії
(Konsulat Honorowy Finlandii)
ul. Pawła Włodkowica 10/11
50-072 Wrocław
тел. +48 71 780 76 00
e-mail: consulate@cww.pl
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця, 08:30–17:30
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Генеральне консульство Німеччини
(Konsulat Generalny Niemiec)
ul. Podwale 76
50-449 Wrocław
тел. +48 71 377 27 00
e-mail: info@breslau.diplo.de
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця, 8:30–11:30

Почесне консульство Королівства
Швеція
(Konsulat Honorowy Królestwa Szwecji)
ul. Mydlana 2
51-502 Wrocław
тел.: +48 71 302 13 00
e-mail: adm.swecons.wro@volvo.com
Графік роботи:
понеділок, середа, 08:00–10:00, п’ятниця,
13:00–15:00
Почесне консульство України
(Konsulat Honorowy Ukrainy)
ul. Jedności Narodowej 89
50-262 Wrocław
тел. +48 71 788 44 50, +48 787 513 901
(невідкладні справи, консульство у
Кракові)
e-mail: info@konsulat-ukraina.wroclaw.pl
Графік роботи:
понеділок, середа, п’ятниця, 09:00–14:00
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Почесне консульство Королівства Данії
(Konsulat Honorowy Królestwa Danii)
ul. Świdnicka 36/15
50-068 Wrocław
тел.+48 71 372 39 50
e-mail: consulate@denmark-wroc.pl
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця, 10:00–14:00
Почесне консульство Словацької
Республіки
(Konsulat Honorowy Republiki Słowackiej)
ul. Danuty Siedzikówny 12
50-001 Wrocław
тел.: +48 71 785 03 69
e-mail: konsulat@slowacji.wroclaw.pl
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця, 08:00–16:00

Почесне консульство Чеської
Республіки
(Konsulat Honorowy Republiki Czeskiej)
ul. Szkocka 5/2
54-402 Wrocław
тел. +48 71 350 97 00
e-mail: wroclaw@honorary.mzv.cz
Графік роботи:
понеділок, п’ятниця, 10:00–14:00

Віцеконсульство Угорщини
(Wicekonsulat Węgier)
ul. Łaciarska 4
50-104 Wrocław
тел. +48 511 468 584
e-mail: consulate.wro@mfa.gov.hu
Графік роботи:
понеділок – четвер, 08:00–16:30
п’тниця, 08:00–14:00

Почесне консульство Великого
Герцогства Люксембург
(Konsulat Honorowy Wielkiego Księstwa
Luksemburga)
ul. Rzeźnicza 32-33
50-130 Wrocław
тел. +48 71 346 70 87
e-mail: luxemburg@konsulat.wroclaw.pl
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця, 12:30–16:00

Почесне консульство Турецької
Республіки
(Konsulat Honorowy Republiki Turcji)
pl. Solny 2/3
50-060 Wrocław
тел.:+ 48 607 11 22 44
e-mail: biuro@konsulturcji.wroclaw.pl
Графік роботи:
вівторок, 12:00-14:00

Почесне консульство Італійської
Республіки
(Konsulat Honorowy Republiki Włoskiej)
pl. Tadeusza Kościuszki 10/1
50-028 Wrocław
тел. +48 795 413 015
e-mail: consolatoitaliano.wro@gmail.com
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця, 09:00–17:00

Почесне консульство Республіки
Казахстан
(Konsulat Honorowy Republiki
Kazachstanu)
ul. Rynek 56/57 lok.12
50-116 Wrocław
тел. +48 71 392 56 99
e-mail: office@konsulkazachstan.pl
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця, 09:00–17:00

Почесне консульство Республіки Індії
(Konsulat Honorowy Republiki Indii)
ul. Kuźnicza 11–13,
50-138 Wrocław
тел. +48 502 411 355
e-mail: office@consulateindiawroclaw.pl
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця, 09:00–17:00

Почесне консульство Грузії
(Konsulat Honorowy Gruzji)
Rynek 5
50-106 Wrocław
тел. +48 71 725 58 81
e-mail: wojciech.wrobel@mfa.gov.ge
Графік роботи:
понеділок – четвер, 11:00–14:00

Почесне консульство Королівства
Іспанії
(Konsulat Honorowy Królestwa Hiszpanii)
ul. Ludwika Rydygiera 2a/15
50-249 Wrocław
тел. +48 669 505 300
e-mail: konsulat@fira.pm
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця, 10:00–14:00

Почесне консульство Естонії
(Konsulat Honorowy Konsulat Estonii)
ul. Piłsudskiego 13
50-048 Wrocław
тел. +48 71 757 55 54
e-mail: office@consulate.wroc.pl
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця, 08:00–16:00

ВРОМІГРАНТ – довідник для мігрантів/ок та консультантів/ок із питань міжкультурної комунікації
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Почесне консульство Мексиканських
Сполучених Штатів
(Konsulat Honorowy Meksykańskich
Stanów Zjednoczonych)
ul. Przejście Garncarskie 12
50-106 Wrocław
тел. +48 71 344 52 67
e-mail: wroclaw@spiz.pl
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця, 10:00–16:00

У яких випадках іноземець може
отримати статус біженця?

Міжнародний
захист
У виняткових ситуаціях Ваше перебування у Польщі
випливатиме з факту, що тільки тут Ви будете в безпеці. У таких ситуаціях польський уряд забезпечує захист
на підставі положень Закону від 13 червня 2003 року
«Про надання іноземцям захисту на території Республіки
Польща».
Заяви про надання міжнародного захисту у першій інстанції розглядає Керівник Управління у справах іноземців. Такі заяви можуть подавати особи, які відповідають
умовам для надання статусу біженця та особи, які не відповідають цим умовам, але мають право на отримання
так званого додаткового захисту. Їх потрібно подати через територіальні підрозділи Прикордонної служби.

Іноземець отримує статус біженця, якщо
внаслідок обґрунтованих побоювань переслідування у країні походження за ознакою
раси, релігії, національності, політичних
переконань чи приналежності до певної
соціальної групи, він не може чи не бажає
користуватися захистом цієї країни. Статус
біженця також надається неповнолітній дитині іноземця, який отримав статус біженця
у Республіці Польща, дитина якого народилася на цій території.
Коли іноземець може отримати
додатковий захист?

тел. +48 22 601 74 07
факс: +48 22 601 51 23
e-mail: dpu.udsc@udsc.gov.pl
WWW: udsc.gov.pl
Отримати допомогу з питань міжнародного захисту можна також в організації
Nomada (див. Інформаційні пункти для мігрантів/ок).

примітки

Іноземець отримує додатковий захист,
якщо повернення у країну походження може
наражати його на реальну небезпеку отримання серйозної шкоди: винесення смертної
кари чи виконання страти, нелюдських або
таких, що принижують гідність, поводження
чи покарання, серйозної та індивідуальної
загрози життю чи здоров’ю, що випливає із
загального застосування насильства щодо
цивільного населення у ситуації міжнародного чи внутрішнього збройного конфлікту,
і з огляду на ці ризики, не може чи не бажає
користуватися захистом країни походження.
Якщо Ви звертаєтеся про надання міжнародного захисту, ознайомтеся із брошурою
«Перші кроки в Польщі. Довідник для іноземців, які звертаються про надання міжнародного захисту», який розміщений на вебсторінці Управління у справах іноземців
у кількох мовних версіях:
• англійською
• російською
• французькою
• арабською
• грузинською
• польською

Департамент у справах біженців

(Departament Postępowań Uchodźczych)
ul. Taborowa 33
02-699 Warszawa
ВРОМІГРАНТ – довідник для мігрантів/ок та консультантів/ок із питань міжкультурної комунікації
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Брошура доступна за посиланням: udsc.gov.
pl/do-pobrania/materialy-informacyjne-urzedu
Докладну інформацію Ви отримаєте англійською, російською та польською мовами
на офіційній вебсторінці Управління у справах іноземців та безпосередньо у Департаменті у справах біженців.

БЕЗОПЛАТНІ ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ

Консультаційні
пункти для
громадян

№

Назва установи

Адреса

Графік роботи

1.

Вроцлавський центр суспільного розвитку
(Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego)

pl. Dominikański 6

понеділок – п’ятниця
11:00–19:00

2.

Приміщення повіту м. Вроцлав
(Lokal w zasobie powiatu M. Wrocław)

ul. Szczytnicka 47

понеділок – п’ятниця
16:00–20:00

3.

Міський центр соціальної допомоги
Надодрський центр підтримки
(Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Nadodrzańskie Centrum Wsparcia)

ul. Rydygiera 43

понеділок – п’ятниця
8:00–20:00

4.

Рада оседля Кшикі-Партиніце
(Rada Osiedla Krzyki-Partynice)

ul. Wiosenna 14

понеділок – п’ятниця
12:00–16:00

5.

Рада оседля Повстаньцув Сльонскіх
(Rada Osiedla Powstańców Śląskich)

ul. Gajowicka 96a

понеділок – п’ятниця
12:00–16:00

6.

Приміщення повіту м. Вроцлав
(Lokal w zasobie powiatu M. Wrocław)

ul. Szczytnicka 47

понеділок – п’ятниця
8:00–16:00

7.

Будинок Міського управління
(Budynek Urzędu Miejskiego)

Al. Kromera 44

понеділок – п’ятниця
8:00–16:00

8.

Приміщення повіту м. Вроцлав
(Lokal w zasobie powiatu M. Wrocław)

ul. Rękodzielnicza 1

понеділок – п’ятниця
12:00–16:00

9.

Приміщення повіту м. Вроцлав
(Lokal w zasobie powiatu M. Wrocław)

ul. Ignuta 125

понеділок – п’ятниця
8:00–20:00
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Вроцлавські Консультаційні пункти для громадян надають безоплатну допомогу у формі консультацій різними мовами в юридичній, психологічній та педагогічній
сферах. Вони гарантують ретельність, конфіденційність
і професійність наданих послуг.
Вказані нами пункти надають консультації іноземними мовами. Однак, набагато більше пунктів надають
консультації лише польською мовою. Послугами останніх ми заохочуємо скористатися у ситуації, якщо Ви вже
добре знаєте польську мову.
Нижче Ви знайдете інформацію про партнерів програми разом із пропозицією їхніх послуг, тижневий розклад консультацій та інформацію про те, якою мовою Ви
можете отримати допомогу.

У Вроцлаві функціонує також система безоплатної правової допомоги, яка надається переважно польською мовою. У вибраних пунктах можна отримати інформацію з питань трудового та податкового права, з питань про відкриття фірми, з
кримінальних та сімейних питань.
Домовитися на візит у пункті безоплатної правової допомоги можна телефоном
за номером +48 71 777 98 88 або через інтернет (онлайн) на вебсторінці: www.npp.
wroclaw.pl/Rejestracja/Home
Умовою отримання правової допомоги є пред’явлення на місці документа, що
посвідчує особу, та подання заяви про те, що особа не в змозі оплачувану юридичну
допомогу (заяву можна отримати в пункті безоплатної правової допомоги).

ВРОМІГРАНТ – довідник для мігрантів/ок та консультантів/ок із питань міжкультурної комунікації

БЕЗОПЛАТНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ ГРОМАДЯН ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ

№

1

Назва
закладу

Асоціація Консультаційне бюро
для громадян
у Вроцлаві

Адреса

Графік роботи
Номер
телефону

E-mail

ul. Szajnochy
12, Wrocław

+48 71 344 84 39

bpo@bpo.
wroclaw.pl

понеділок 10:00–
18:00, вівторок
10:00–16:00,
середа 10:00
–16:00, четвер
10:00–18:00, п’ятниця 10:00–16:00

англійська*

ul.
Piłsudskiego
95,
I поверх,
Wrocław

+48 71 346 88 20

dajszanse@
op.pl

середа
16:00–18:00
(крім липня та
серпня)

англійська*
українська*

ul. Koreańska
1A, Wrocław

+48 605 995 681

biuro@
uniconsult.pl

вівторок 16:00–
18:00
(крім липня та
серпня)

англійська*

(Stowarzyszenie
Biuro Porad
Obywatelskich we
Wrocławiu)

2

Фонд «Даймо
шанс»
Fundacja „Dajmy
Szansę”

3

Асоціація
«UNICONSULT»
Будинок Центру
соціальної освіти

Консультування
іноземними
мовами

(Stowarzyszenie
„UNICONSULT”
Budynek
Centrum Edukacji
Społecznej)
4

Фонд «Sancta
ul. Monte
Familia» у Вроцлаві Cassino 64,
Wrocław
(Fundacja „Sancta
Familia” we
Wrocławiu)

+48 517 453 575

fundacja@
safa.org.pl

середа 17:00–20:00
(крім липня та
серпня)

англійська*
білоруська*
німецька*
російська*
українська*

5

Фонд Центр прав
жінок Відділ у Вроцлаві

+48 71 358 08 74

cpk_
wroclaw@
cpk.org.pl

понеділок 10:00–
18:00, вівторок
10:00–16:00,
середа 10:00–
16:30, четвер
10:00–18:00, п’ятниця 10:00–15:00

англійська*
російська*
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(Fundacja
Centrum Praw
Kobiet Oddział we
Wrocławiu)

ul. Ruska
46 (вхід B
каб. 312,
II поверх),
Wrocław

за попереднім записом

Контактні дані

примітки

Примітки*

Вроцлавські Консультаційні бюро для громадян надають безоплатну допомогу у формі
консультацій у юридичній, психологічній та педагогічній сферах, гарантують ретельність, конфіденційність та професійність наданих послуг, діючи у межах гмінної системи
підтримки та єдиних стандартів. *

ВРОМІГРАНТ – довідник для мігрантів/ок та консультантів/ок із питань міжкультурної комунікації

Інформаційні
пункти для
мігрантів/ок
У Вроцлаві діє низка установ та організацій, які створили інформаційні пункти з надання безоплатної підтримки для мігрантів/ок. Ці пункти відрізняються між
собою сферою справ, у межах яких вони допомагають.
Перевірте, до якого пункту Вам звернутися, щоб отримати саме ту інформацію, яку шукаєте.

Старе Місто
Вроцлавський центр суспільного
розвитку
(Stare Miasto
Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego)
pl. Dominikański 6 (І поверх, кабінет 14)
50-159 Wrocław
тел. +48 71 77 24 950
e-mail: wromigrant@wcrs.wroclaw.pl
WWW: www.wielokultury.wroclaw.pl/
wromigrant
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця, 9:00–16:00
Тарноґай
Центр активності Тарноґаю CAT
(Tarnogaj
Centrum Aktywności Tarnogaju CAT)
ul. Gazowa 22
50-317 Wrocław
тел. +48 71 77 24 950
Графік роботи:
четвер 16:00–19:00
Псе Поле
FAMA Бібліотечно-культурний центр
(Psie Pole
FAMA Centrum Biblioteczno-Kulturalne)
Bolesława Krzywoustego 286
51-312 Wrocław
тел. +48 71 77 24 950
Графік роботи
п’ятниця 16:00–19:00
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Що таке ВроМігрант?
ВроМігрант – це міські інформаційні
пункти та центри активності для мігрантів/
ок – як для тих, які вже проживають тут, так
і для тих, хто планує переїхати до Вроцлава.
У пунктах ВроМігрант ми вкажемо Вам, де і
як врегулювати формальності чи отримати
більше інформації про легалізацію перебування та працевлаштування, отримання номера PESEL, оренду житла та про реєстрацію
місця проживання у Вроцлаві. Ми порадимо
також як скористатися з медичних послуг,
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системи освіти та пропозицією вивчення
польської мови у нашому місті.
У пунктах Ви дізнаєтеся також про семінари та тренінги, на яких можна набути
практичних вмінь, необхідних для повсякденного життя у Польщі.
У пунктах ВроМігрант ми завжди відкриті
для Ваших ініціатив та ідей!
Інформація надається українською, російською, англійською та німецькою мовами.
Як скористатися?
Візити у ВроМігранті проводяться без
попередньої реєстрації. Ви можете прийти
до обраного пункту в робочий час, написати
нам на електронну пошту:
wromigrant@wcrs.wroclaw.pl
чи задзвонити на номер: +48 71 77 24 950
У разі складних справ, для яких необхідна
юридична консультація, найкраще записатися на прийом заздалегідь. Ці консультації проводяться в пункті ВроМігрант Старе Місто.
Скільки це коштує?
Консультації є безоплатними.
Діяльність координується Вроцлавським
центром суспільного розвитку в межах реалізації Вроцлавської стратегії міжкультурного діалогу 2018–2022.
Консультації в пунктах ВроМігрант проводяться в межах проєкту reSTART, який
співфінансується з Програми Національного
фонду надання притулку, міграції та інтеграції та державного бюджету.
Інформаційний пункт для іноземців
(InfoCUKR) – Центр української
культури та розвитку
(Punkt informacyjny dla cudzoziemców
(InfoCUKR) – Centrum Ukraińskie Kultury
i Rozwoju)
ul. Ruska 46a/201
50-079 Wrocław
тел. +48 571 330 203
e-mail: infoCUKR@fundacjaukraina.eu
WWW: fundacjaukraina.eu
Графік роботи:
понеділок, середа, п’ятниця, 14:00–20:00
вівторок, четвер 10:00–14:00
InfoCUKR діє у межах Фундації Україна.
Незалежно від країни походження, Ви отримаєте тут інформацію та допомогу щодо
адміністративних та юридичних справ
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ВроМігрант.
Інформаційний пункт
та центр активності для
мігрантів/ок

Як скористатися?
Візити у InfoCUKR проводяться без попередньої реєстрації. Прийти можна у робочий
час, а саме: у понеділок, середу, п’ятницю
14:00–20:00, вівторок та четвер 10:00–14:00.
Попередня реєстрація є обов’язковою
лише у разі тематичних консультацій. Ви
можете записатися на візит за номером:
+48 571 330 203 в робочий час InfoCUKR
або, надіславши повідомлення на адресу:
infoCUKR@fundacjaukraina.eu
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Консультаційний пункт
Організації на підтримку інтеграції
багатокультурного суспільства
NOMADA
(Punkt poradniczy Stowarzyszenia
na Rzecz Integracji Społeczeństwa
Wielokulturowego NOMADA)
ul. Paulińska 4/8
50-247 Wrocław
тел. +48 71 307 03 35, +48 791 576 459
e-mail: nomada@nomada.info.pl
counselling@nomada.info.pl
WWW: www.nomada.info.pl
Графік роботи:
понеділок та четвер, 16:00–19:00
Організація Nomada надає безоплатні
консультації для мігрантів/ок, зокрема у сфері документування перебування в Польщі,
працевлаштування, охорони здоров’я чи
щодо сімейних питань, а також підтримує
мігрантів/ок у складних ситуаціях, зокрема,
тих, хто звертається за наданням міжнарод-

ного захисту та тих, хто зазнав насильства з
мотивів упередженості.
Консультування проводиться стаціонарно – в офісі організації, а також в інших місцях як допоміжний консалтинг. За Вашим
зверненням працівники організації можуть
супроводжувати Вас під час візитів в органах, у лікарів, у комісаріаті Поліції, Прикордонної служби або в суді. Вони також можуть
виступати як перекладачі, забезпечуючи
повну анонімність осіб, які звертаються.
Як скористатися?
Консультаційний пункт працює у понеділок 16:00–19:00 та четвер 16:00–19:00.
Про зустріч можете домовитися, надіславши електронний лист на адресу counseling@
nomada.info.pl або зателефонувавши за номером + 48 71 307 03 35 або +48 791 576 459.
Пункт не надає порад електронною поштою.
Бюро економічного розвитку
– Інформаційний пункт для
підприємців
(Biuro Rozwoju Gospodarczego – Punkt
Informacji Gospodarczej)
ul. Świdnicka 53, pok. 311 (III piętro)
50-030 Wrocław
тел. +48 71 777 78 19, +48 71 777 75 31
e-mail: brg@um.wroc.pl
WWW: www.wroclaw.pl/biznes
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця, 7:45–15:45
Якщо думаєте про відкриття власного
бізнесу або шукаєте відповіді на питання,
пов’язані з веденням фірми, зверніться до
Бюро економічного розвитку та Агенції розвитку вроцлавської агломерації.
Працівники Бюро економічного розвитку
розкажуть Вам покроково, як стати підприємцем, як розширити свій бізнес і де шукати допомогу. На сторінці Бюро Ви знайдете, зокрема, «Довідник вроцлавського підприємця»
(«Przewodnik wrocławskiego przedsiębiorcy»),
у якому міститься необхідна інформація про
те, куди звертатися за необхідними висновками та рішеннями, а також як отримати витяги з реєстрів, ліцензії та дозволи для того,
щоб розпочати підтриємницьку діяльність.
Ці практичні знання стануть у пригоді кожному. До Бюро економічного розвитку Ви
можете подзвонити, написати чи записатися
на особистий прийом.
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Агенція розвитку вроцлавської
агломерації
(Agencja Rozwoju Aglomeracji
Wrocławskiej)
pl. Solny 14
50-062 Wrocław
тел. +48 71 783 53 10
e-mail: office@invest-in-wroclaw.pl
WWW: araw.pl
Агенція розвитку вроцлавської агломерації відповідає, зокрема, за економічну
промоцію, активне залучення та обслуговування іноземних інвесторів (Центр підтримки
бізнесу) а також відповідає за редакцію інтернет-порталу «wroclaw.pl» –головної вебсторінки Вроцлава та інших тематичних інформаційних порталів. Агенція також реалізує проєкт
«Study in Wrocław» (див. розділ «Освіта») та
веде вебсторінку https://live-in-wroclaw.com

Інформація в інтернеті
Багато корисної інформації про щоденне життя Вроцлава можна знайти на інтернет-порталах та тематичних групах. Там
порушуються, між іншим, різні теми: події
у Вроцлаві, досвід в справах, пов’язаних з органами влади, побутові справи, як-от оренда
житла, освіта чи купівля продуктів харчування з інших країн. Долучення до інтернет-групи – це також чудова можливість знайти нових друзів та більше дізнатися про місто.
Різними мовами
Wrocław.pl – офіційний інтернет-портал
Вроцлава
WWW: www.wroclaw.pl
Fb: www.facebook.com/
RedakcjaWroclawPL
Мова: польська, англійська, українська,
німецька
WroMigrant – міський інформаційний
інтернет-портал для мігрантів/ок,
що веде Вроцлавським центром
суспільного розвитку
WWW: www.wielokultury.wroclaw.pl/
wromigrant
Мова: польська, англійська, українська
Багатокультурний Вроцлав – міський

інтернет-портал для мігрантів/ок та
громадських організацій, який веде
Вроцлавський центр суспільного
розвитку / Група міжкультурного діалогу
WWW: www.wielokultury.wroclaw.pl
Fb: www.facebook.com/
WielokulturyWroclaw
Мова: польська, англійська, українська
Фундація Україна – інтернет-портал та
профіль Фундації Україна, діяльність якої
спрямована на підтримку мігрантів/ок.
WWW: www.fundacjaukraina.eu
Fb: www.facebook.com/fundacja.ukraina
Мова: польська, англійська, українська
Організація «Nomada» – інтернетпортал та профіль організації «Nomada»,
діяльність якої спрямована на підтримку
мігрантів/ок.
WWW: www.nomada.info.pl
Fb: www.facebook.com/nomada.wroclaw
Мова: польська, англійська, російська
Англійською мовою
Wrocław Expats – популярний інтернетпортал та соціальна група як для
мігрантів/ок, які проживають та
працюють у Вроцлаві, так і для поляків.
WWW: www.wroclawexpats.com
Fb: www.facebook.com/groups/
wroclawexpatscom
Wrocław Uncut – популярний інтернетпортал, що інформує про щоденні та
культурні події у Вроцлаві.
WWW: www.wroclawuncut.com
Fb: www.facebook.com/WroclawUncut
Live in Wrocław – інтернет-портал, який
інформує про офіційні та щоденні справи
WWW: www.live-in-wroclaw.com
Українською мовою
UAinWroclaw.pl – інформаційний
інтернет-портал для українців у Вроцлаві.
Fb: www.facebook.com/uainwroclaw
Ukraińcy we Wrocławiu – тематична група
для українців у Вроцлаві.
Fb: www.facebook.com/
groups/1564569017138634
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(наприклад, щодо легалізації перебування
та працевлаштування, форм зайнятості) та
побутових справ (наприклад, освіта, охорона здоров’я та форми страхування). У справах, пов’язаних з консультуванням, пов’язаним з роботою (наприклад, перевірка
документів, що подаються роботодавцеві,
пробна співбесіда), а також для тих, хто потребує більш спеціальних юридичних знань
(наприклад, трудове право, кримінальне
право, легалізація перебування), можете записатися на тематичні консультації.
У пункті Ви дізнаєтеся також про семінари та тренінги з вищезазначених питань,
що організовує Фундація Україна.
Безоплатні консультації проводяться чотирма мовами: українською, польською, російською та англійською.

Praca we Wrocławiu – інтернет-портал
на тему роботи у Вроцлаві.
Fb: www.facebook.com/
podrabotkawroclaw

Работа. Типичный Вроцлав – тематична
група на тему роботи у Вроцлаві.
Fb: www.facebook.com/groups/rabota.
typicalwroclaw

Відгуки – тематична група, де можна
висловити свій відгук стосовно послуги
чи роботи установи, що діє у Вроцлаві
Fb: www.facebook.com/groups/otzyvy.
typwroclaw

Білоруською мовою

Inpoland – українсько-російський
інформаційний портал для мешканців
Вроцлава та Нижньої Сілезії.
WWW: www.inpoland.net.pl
Fb: www.facebook.com/4inPoland
Наш вибір – найстарший інтернетпортал та газета для українців у Польщі.
WWW: www.naszwybir.pl
Fb: www.facebook.com/
fundacjanaszwybor
Prostir – інформаційний портал для
українців у Польщі.
WWW: www.prostir.pl
Fb: www.facebook.com/prostirPL
Російською мовою
Вроцлав, Наши Люди – соціальна група
для підтримки та спілкування для тих,
хто говорить російською мовою та
проживає у Вроцлаві.
Fb: www.facebook.com/
groups/1838903886436288
Типичный Вроцлав – тематична група та
інформаційний портал для мешканців
Вроцлава.
Fb: www.facebook.com/groups/Typical.		
Wroclaw
www.facebook.com/typwroclaw

Беларусы ў Польшчы * Białorusini
w Polsce – тематична група для білорусів
Польщі.
FB: www.facebook.com/
groups/165617026818947
Німецькою мовою
NTKS – інформаційний портал Deutsche
Sozial-Kulturelle Gesellschaft Breslau
WWW: www.ntkswroclaw.vdg.pl/de
Fb: www.facebook.com/DSKGBreslau.NTKS
Wochenblatt – газета для німців, що
проживають у Нижній Сілезії
WWW: www.wochenblatt.pl
Fb: www.facebook.com/wochenblattpl
Італійською мовою
Italiani a Wrocław – інтернет-портал та
тематична група для італійців у Вроцлаві
WWW: www.breslaviamo.it
Fb: www.facebook.com/ItalianiAWroclaw
www.facebook.com/groups/Italianiawroclaw
Italia Breslavia – тематична група для
італійців у Вроцлаві
www.facebook.com/
groups/468468813236605
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партнери:
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примітки

