Медыцынскае
абслугоўванне
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
(Нацыянальны Фонд Аховы
Здароўя)

Адрасы хуткай дапамогі (ostry
dyżur) ў Вроцлаве (адчынены
24 гадзіны):

Centrum Obsługi Ubezpieczonych
(Цэнтр абслугоўвання
застрахаваных асоб) _24
вул. Давіда 2

Wojewódzki Zespół
Specjalistyczny Opieki
Medycznej Dobrzyńska
(Ваяводскі спецыялізаваны
комплекс медыцынскай
дапамогі Дабжыньска) _25
вул. Дабжыньска 21/23

Работадавец пералічвае ўзносы
на медыцынскае страхаванне ў
Фонд (NFZ) для кожнага чалавека, працаўладкаванага па працоўным дагаворы або дагаворы
падраду. Калі ў вас ёсць уласная
гаспадарчая дзейнасць – вы плаціце ўзносы самастойна. Калі вы
не працуеце – вы можаце купіць
добраахвотнае
медыцынскае
страхаванне ў Нацыянальным
фондзе аховы здароўя. Студэнты
могуць набыць тут студэнцкую
страхоўку. Асобы, застрахаваныя
ў Польшчы, могуць атрымаць тут
Еўрапейскую карту медыцынскага страхавання (EKUZ).

Паліклінікі
Калі вы адчуваеце сябе хворым,
але вашаму жыццю нічога не
пагражае і стан здароўя не пагаршаецца раптоўна, вы можаце
атрымаць дапамогу ў паліклініцы
побач з месцам пражывання.
Каб запісацца ў паліклініку трэба:
• запоўніць дэкларацыю выбару паліклінікі;
• мець пры сабе: дакумент, які
сведчыць асобу, дакумент,
які пацвярджае легальнае
знаходжанне і пацверджанне
страхоўкі (калі ў вас няма персанальнага нумару PESEL);
• выбраць лечачага ўрача
і медсястру.
Бліжэйшую паліклініку вы можаце знайсці:
www.informacja.wroclaw.pl/
przychodnie

Карта Вроцлава
для новых жыхароў
і жыхарак

Бальніцы
У сітуацыях, якія ўяўляюць раптоўную пагрозу для жыцця, спецыялісты акажуць вам неадкладную
дапамогу ў прыёмных пакоях
(izba przyjęć - IP) і аддзяленнях хуткай дапамогі бальніц (Szpitalny
Oddział Ratunkowy – SOR).

Інфармацыйныя
пункты для мігрантаў
WroMigrant. Punkty
informacji i aktywności
migrantów i migrantek
(WroMigrant. Пункты
інфармацыі і дзейнасці для
мігрантаў) _1
Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego (Вроцлаўскі цэнтр
сацыяльнага развіцця )
пл. Дамініканьскі 6

У гарадскім пункце інфармацыі і
дзейнасці мігрантаў WroMigrant
вы атрымаеце інфармацыю па
афіцыйных пытаннях (легалізацыя знаходжання і працы, набыццё персанальнага нумара
PESEL і іншыя), а таксама дапамогу ў паўсядзённых справах
(адукацыя, медыцынскае абслугоўванне і іншых). Бясплатныя
кансультацыі праводзяцца на
чатырох мовах: польскай, англійскай, украінскай і рускай.

Infopunkt Instytutu Praw
Migrantów
(Інфармацыйны пункт Інстытута
правоў мігрантаў) _2
вул. Руска 46a/201

Тут вы атрымаеце інфармацыю
і дапамогу па адміністрацыйна-прававых пытаннях, кансультаванне па пытаннях кар’еры і
паўсядзённага жыцця. Бясплатныя кансультацыі праводзяцца
на чатырох мовах: украінскай,
польскай, рускай і англійскай.

NOMADA – Stowarzyszenie na
rzecz Integracji Społeczeństwa
Wielokulturowego
(Кансультацыйны пункт
Асацыяцыі па інтэграцыі
полікультурнага грамадства
NOMADA) _3
вул. Паўліньска 4/8

Biuro Wsparcia Obywateli
Państw Trzecich – Dolnośląski
Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu
(Бюро падтрымкі грамадзян
трэціх краін – Упраўленне
Ніжнесілезскага ваяводства) _4
пл. Паўстаньцаў Варшавы 1

Асацыяцыя NOMADA падтрымлівае мігрантаў у справах легалізацыі знаходжання і працы,
людзей, якія звяртаюцца за міжнароднай абаронай, і асоб, якія
перажылі гвалт, матываваны
забабонамі. Падтрымка ажыццяўляецца на польскай, англійскай, рускай, арабскай, французскай і кітайскай мовах.
Інфармацыйны пункт для асоб з
па-за Еўрапейскага Саюза. Тут вы
атрымаеце дапамогу па пытаннях, звязаных з легалізацыяй
знаходжання і працы, а таксама
дамовіцеся аб кансультацыі з
юрыстам або кар’ерным кансультантам. Бюро забяспечвае
бясплатныя пераклады дакументаў на польскую, рускую, украінскую і англійскую мовы, а таксама
парады на гэтых мовах.

Biuro Rozwoju Gospodarczego –
Punkt Informacji Gospodarczej
(Бюро эканамічнага
развіцця - пункт эканамічнай
інфармацыі) _5
вул. Свідніцка 53, пак. 311 (III паверх)

У бюро вы даведаецеся, як стаць
прадпрымальнікам у Польшчы,
зарэгістравацца, атрымаць неабходныя ліцэнзіі і дазволы на
адкрыццё бізнесу і парады па
яго развіцці.

Agencja Rozwoju Aglomeracji
Wrocławskiej
(Wrocławskiej Агенцтва па развіцці вроцлаўскай агламерацыі) _6
пл. Сольны 14

Агенцтва ARAW кансультуе
польскіх і замежных інвестараў, зацікаўленых інвестыцыямі ў Вроцлаве.

SOR Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ (Аддзяленне
хуткай дапамогі Ваенны
клінічны шпіталь з паліклінікай
Самастойная публічная
ўстанова аховы здароўя) _26
вул. Вэігля 5
SOR Uniwersytecki Szpital
Kliniczny we Wrocławiu
(Аддзяленне хуткай дапамогі
Універсітэцкі клінічны шпіталь
у Вроцлаве) _27
вул. Бароўска 213
SOR Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny we Wrocławiu
(Аддзяленне хуткай дапамогі
Ваяводская спецыялізаваная
бальніца ў Вроцлаве) _28
вул. Каменьскега 73A
Для дзяцей:
SOR Dolnośląski Szpital
Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
(Аддзяленне хуткай
дапамогі Ніжнесілезская
спецыялізаваная бальніца ім.
Т. Марціняка) _29
вул. Фельдорфа 2
Klinika Chirurgii i Urologii
Dziecięcej (Клініка дзіцячай
хірургіі і ўралогіі) _30
(хірургічная амбулаторыя)
вул. Кюры-Складоўскай 52
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego
(Ваяводская спецыялізаваная
бальніца ім. Е. Грамкаўскега) _31
вул. Кашарова 5, буд. A3, партэр

Афіцыйныя
справы
Urząd Miejski Wrocławia
(Гарадское ўпраўленне
Вроцлава) _11
пл. Новы Тарг 1-8
Афіцыйныя справы вы вырашыце у галоўным будынку Ўпраўлення горада або ў адным з яго філіялаў у Цэнтры абслугоўвання
жыхароў (COM):
ul. Zapolskiej 4 _12
ul. Bogusławskiego 8-10 _13
al. Kromera 44 _14
ul. Hubska 8-16 _15
al. Karkonoska 45 _16
У Цэнтры абслугоўвання жыхароў (COM) у вас ёсць магчымасць аформіць прапіску
ў Вроцлаве, атрымаць персанальны нумар PESEL, а таксама
пацвердзіць давераны профіль ePUAP.
Тут вы вырашыце пытанні рэгістрацыі транспартных сродкаў і атрымання вадзіцельскіх
правоў. Вы таксама зможаце
аплаціць мясцовыя падаткі
(не блытаць з падаходным
падаткам PIT) і зборы. Перад
візітам праверце на сайце
bip.um.wroc.pl, якія справы вы
можаце вырашыць у пэўным
Цэнтры абслугоўвання жыхароў (COM).
Urząd Stanu Cywilnego
(USC) (Аддзел запісу актаў
грамадзянскага стану) _17
вул. Владкавіца 20
У аддзеле ЗАГС (USC) можна
зарэгістраваць нараджэнне дзіцяці, атрымаць пасведчанне аб
нараджэнні, падаць дакументы,
неабходныя для шлюбу, зарэгістраваць смерць. У аддзеле
ЗАГС вы таксама можаце ўнесці
ў рэестр грамадзянскага стану дакументы, выдадзеныя за
мяжой – пасведчанне аб нараджэнні, пасведчанне аб шлюбе
або пасведчанне смерці.
Zakład Ubezpieczeń
Społecznych (ZUS)
(Фонд сацыяльнага
страхавання) _18

У
Вроцлаве
ладзяцца
курсы
і сустрэчы для тых, хто вывучае
польскую мову на розных узроўнях.
Некаторыя курсы або фінансуюцца
горадам або бясплатныя.
Праверце курсы польскай мовы:
•
Let’s mów – Фонд Украіна і Фонд
MODE – Move and Develop
Foundation _32
(Let’s mów – Fundacja Ukraina
i Fundacja MODE - Move and
Develop Foundation)
•
Школа польскай мовы і культуры
для іншаземцаў – Вроцлаўскі
ўніверсітэт _33
(Szkoła Języka Polskiego i Kultury
dla Cudzoziemców – Uniwersytet
Wrocławski)
•
Вывучэнне замежных моў – Вроцлаўскі політэхнічны ўніверсітэт
_34
(Studium Języków Obcych –
Politechnika Wrocławska)
а таксама прапанову моўных клубаў:
•
«Вроцлав усіма мовами» –
Вроцлавський центр інтеграції
(WCI) (Wrocław na językach świata
– Wrocławskie Centrum Integracji
(WCI) _35
•
Polish Speaking Club – Фонд Украіна
(Fundacja Ukraina) _36
•
Language Cafe – Медыятэка
(Mediateka) _37
Больш: www.wielokultury.wroclaw.pl

Апека над дзецьмі
Яслі (1-3 года)
Administracja żłobków
(Адміністрацыя ясляў) _38
вул. Фабрычна 15

Дзіцячы сад (3–5/6 год) і пачатковая
школа (6/7–14/15 год)
Wydział Przedszkoli i Szkół
Podstawowych Departamentu
Edukacji Urzędu Miejskiego
(Аддзел дзіцячых садоў і пачатковых
школ дэпартаменту адукацыі
Гарадскога ўпраўлення) _40
вул. Запольскай 4, IV паверх, пак. 446
Набор у дзіцячыя сады і пачатковыя школы адбываецца анлайн у вызначаныя
тэрміны набору: rekrutacje.edu.wroclaw.pl
або ў сакратарыяце школы на працягу
навучальнага года. Спіс раённых школ
вы можаце знайсці на сайце па наборы.
Памятайце, што дзіця ва ўзросце 6
гадоў абавязана пачаць гадавую
падрыхтоўку да школы, а з 7 гадоў
пачаць навуку ў школе.

Фонд сацыяльнага страхавання дае інфармацыю для застрахаваных асоб пра сацыяльнае
страхаванне, пенсіі, а таксама
дапамогі па інваліднасці, па доглядзе дзіцяці.

Konsulat Generalny Niemiec
Генеральнае консульства
Германіі _43
вул. Падвале 76
У Генеральным консульстве
Германіі грамадзяне Германіі
атрымаюць консульскую падтрымку, а незалежна ад грамадзянства тут вы ўдакладніце
пытанні, звязаныя з афіцыйнымі
ўстановамі Германіі.

Urząd Skarbowy Wrocław
Fabryczna
(Падатковая інспекцыя
Вроцлаў Фабрычна) _19
вул. Астроўскега 5
Urząd Skarbowy Wrocław
Krzyki
(Падатковая інспекцыя Вроцлаў Кшыкі) _20
вул. Штабова 100
Urząd Skarbowy Wrocław
Psie Pole
(Падатковая інспекцыя Вроцлаў Псе Поле) _21
вул. Тшэбніцка 33
Urząd Skarbowy Wrocław
Stare Miasto
(Падатковая інспекцыя Вроцлаў
Старэ Място) _22
вул. Інаврацлаўска 4
Urząd Skarbowy Wrocław
Śródmieście
(Падатковая інспекцыя
Вроцлаў Сьрудмесце) _23
вул. Пілсудскега 27-29

Ганаровыя Консульствы
У Вроцлаве дзейнічаюць 20 ганаровых
консульстваў
іншых
дзяржаў. У іх няма магчымасці
вырашыць фармальныя пытанні, якімі займаюцца генеральныя
консульствы. Аднак часта можна ў
іх атрымаць прафесійную кансультацыю і дапамогу на вашай роднай
мове, што і дзе можна вырашыць.
Спіс ганаровых консульстваў,
якія дзейнічаюць у Вроцлаве
вы знойдзеце тут:
www.visitwroclaw.eu/konsulaty

Бяспека

Набор у сярэднія школы адбываецца
анлайн на сайце:
rekrutacje.edu.wroclaw.pl

Падрыхтоўчыя класы
Падрыхтоўчыя класы прызначаны
для дзяцей і падлеткаў ва ўзросце ад
6 да 19 гадоў, якія пачынаюць навуку ў
школе і не валодаюць польскай мовай.
Дзеці інтэнсіўна вывучаюць польскую
мову, паўсядзённыя зносіны, а таксама
лексіку з іншых школьных прадметаў.
Дзіця можна запісаць ў школе, у
якой арганізавана падрыхтоўчая
класа. Спіс школ з падрыхтоўчымі
класамі можна знайсці на сайце:
www.wielokultury.wroclaw.pl

Сістэма экстранных паведамленняў (нумар экстраннай дапамогі 112)
112 – гэта агульнаеўрапейскі нумар экстраннай дапамогі, з якога
вас перакіруюць да выратавальных службаў: паліцыі, хуткай
медыцынскай дапамогі, пажарнай
аховы. Па ім можна тэлефанаваць
без SIM-карты ў тэлефоне. Тэлефануйце толькі ў экстранных сітуацыях, якія вымагаюць інтэрвенцыі
выратавальных службаў.
Паліцыя (тэл. 112, 997)
Калі вам пагражае небяспека
або вы бачыце кагосьці, хто
патрабуе дапамогі, неадкладна
тэлефануйце на нумар 112 ці
997. У паліцыю вы можаце таксама паведаміць пра злачынства
або парушэнні грамадскага парадку, калі станеце іх сведкам.
Больш: www.wroclaw.policja.gov.pl

Набор у яслі адбываецца анлайн:
rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl

Вышэйшая адукацыя
ў Вроцлаве

Сістэма адукацыі
Departament Edukacji
(Дэпартамент адукацы) _39
вул. Багуслаўскега 8-10, V паверх, пак. 503

Agencja Rozwoju Aglomeracji
Wrocławskiej
(Агенцтва па развіцці вроцлаўскай
агламерацыі) _42
пл. Сольны 14

Пажарная ахова (тэл. 112, 998
Выклікайце пажарную ахову ў
выпадку пажару, стыхійных бедстваў і іншых пагроз.
Больш: www.kmpsp.wroclaw.pl

У дэпартаменце адукацыі вы даведаецеся, як запісаць дзіця ў школу і
як знайсці раённую школу, гэта значыць тую, у раёне якой вы жывеце.
Інфармацыю пра набор у школы
і дзіцячыя сады можна знайсці на
сайце: rekrutacje.edu.wroclaw.pl

ARAW вядзе праект „Study in Wroclaw”,
у рамках якога вы атрымаеце спіс
навучальных устаноў, умовы залічэння, а таксама кансультацыйную падтрымку. Вы таксама даведаецеся, як
пацвердзіць дыплом замежнай навучальнай установы.

Хуткая медыцынская дапамога
(тэл. 112, 999)
Калі вашаму ці чужому жыццю
і здароўю пагражае небяспека,
патэлефануйце па нумарах
экстраннай дапамогі 112 або 999.

Вітайце ў Вроцлаве!
Мы спадзяемся, што вы хутка адчуеце сябе тут як дома і пачнеце
думаць пра Вроцлаў як пра наш агульны горад. Вы можаце ўзбагаціць яго сваёй прысутнасцю, вопытам і культурай.
Мы стварылі для вас улётку з картай, якая пакажа вам найбольш
важныя пункты на карце Вроцлава. Гэта месцы, у якіх вы можаце
знайсці адказы на свае пытанні і атрымаць падтрымку на першых
кроках у горадзе
Больш падрабязную інфармацыю вы знойдзеце ў даведніку
WroMigrant, даступным анлайн на польскай, англійскай
і украінскай мовах на сайце: www.wielokultury.wroclaw.pl
Дадатковую падтрымку вы можаце атрымаць ў пунктах інфармацыі і дзейнасці для мігрантаў WroMigrant, а таксама ў пунктах
нашых партнёраў.
Падчас пандэміі пункты інфармацыі і ўстановы могуць
не прымаць непасрэдных візітаў. Звяжыцеся з імі па
тэлефоне, каб атрымаць падрабязную інфармацыю.

У падатковай інспекцыі вы
зможаце прадставіць штогадовую падатковую дэкларацыю
па падаходным падатку PIT і
аплаціць падаткі, у т.л. падатак на прыбытак ад фізічных
і юрыдычных асоб. У залежнасці ад вашага месца жыхарства, вы прыпісаны да адной
з пяці падатковых інспекцый:
Вроцлаў Фабрычна, Вроцлаў
Кшыкі, Вроцлаў Псе Поле, Вроцлаў Старэ Мяста або Вроцлаў
Сьрудмесце.

Сярэднія школы (15-19 год)
Wydział Szkół Ponadpodstawowych
Departamentu Edukacji Urzędu
Miejskiego
(Аддзел сярэдніх школ дэпартаменту
адукацыі Гарадскога ўпраўлення) _41
вул. Запольскай 4, IV паверх, пак. 450

Уводзіны

Падатковая інспекцыя

Консульствы

Адукацыя

Вывучэнне польскай
мовы для дарослых

Фонд сацыяльнага страхавання аддзел у Вроцлаве
вул. Рэймонта 4/6

Не выклікайце хуткую дапамогу,
калі сітуацыя не пагражае жыццю
і здароўю
Больш: www.pacjent.gov.pl/
pogotowie-i-numer-alarmowy
Муніцыпальная паліцыя
(тэл. 986)
Муніцыпальную паліцыю вы
можаце паведаміць аб парушэнні спакою і парадку ў грамадскіх месцах (напрыклад,
парушэнне спакою ўначы) або
парушэнні мясцовага заканадаўства (напрыклад, незаконная паркоўка).
Больш: www.smwroclaw.pl
Інфалінія падтрымкі
Злачынствы на глебе забабонаў,
заснаваных на колеры скуры,
нацыянальнасці, рэлігіі (+48 604
535 838)
Калі вы сталі ахвярай гвалту на
глебе расавай, нацыянальнай ці
рэлігійнай непрыязнасці – неадкладна паведаміце ў паліцыю.
Пасля паведамлення пра злачынства вы можаце атрымаць далейшую дапамогу, гэта значыць
юрыдычную і / або псіхалагічную,
патэлефанаваўшы па нумары
экстраннай службы +48 604 535
838, які абслугоўвае Вроцлаўскі
цэнтр сацыяльнага развіцця.

Знаходжанне
і праца
Wydział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców – Dolnośląski
Urząd Wojewódzki
(Аддзел па справах грамадзян і
іншаземцаў – Упраўленне Ніжнесілезскага ваяводства) _7
пл. Паўстаньцаў Варшавы 1
Ва ўпраўленні Ніжнесілезскага ваяводства (Dolnośląskim
Urzędzie Wojewódzkim - DUW)
вы можаце падаць заяўку на
розныя віды дазволаў. Пасля
выдачы дазволу вы атрымаеце
карту пражывання. Дазволы
для грамадзян краін з па-за
Еўрапейскага Саюза, на якія
вы можаце падаць заяўку ва
ўпраўленні – гэта ў тым ліку:
• дазвол на часовае пражыванне,
• дазвол на пражыванне доўгатэрміновага рэзідэнта ЕС,
• дазвол
на
пастаяннае
пражыванне.
Грамадзяне Еўрапейскага Саюза,
якія хочуць знаходзіцца ў Польшчы больш за 90 дзён, могуць
падаць тут заяўку на:
• рэгістрацыю
пражывання
грамадзяніна ЕС.
Падрабязную інфармацыю пра
легалізацыю знаходжання таксама можна знайсці на партале
„Przybysz”:
www.przybysz.duw.pl (PL/UK/
EN/RU)
Straż Graniczna
(Пагранічная служба) _8
Placówka SG w Strachowicach
(Аддзел у Страхавіцах)
Гранічна 105A
Пагранічная служба кантралюе пагранічны рух. У пагранічнай службе вы атрымаеце
інфармацыю пра легалізацыю
знаходжання, правілы перасячэння польскіх граніц і сітуацыю на пагранічных пераходах, а таксама пра правілы
адмены забароны на ўезд у
Польшчу або даведацца, колькі дзён знаходжання вам засталося ў бязвізавым рэжыме ці
па шэнгенскай візе.

Легалізацыя працы
Грамадзянам дзяржаў ЕС не
патрэбны дазвол на працу ў
Польшчы. Асобы з па-за ЕС павінны легалізаваць працу пры
дапамозе свайго работадаўца
ў адным з двух упраўленняў:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
(Упраўленне Ніжнесілезскага
ваяводства) _9
•
•

дазвол на працу,
адзіны дазвол на часовае
пражыванне і працу.
Заяўку на дазвол на працу падае ваш работадавец.
Powiatowy Urząd Pracy (PUP)
(Павятовае ўпраўленне працы)
_10
вул. Гліняна 20-22
•

дэкларацыя аб даручэнні
іншаземцу выканання працы (спрошчаная працэдура
для грамадзян Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы, Расіі,
Украіны);
дазвол на сезонную працу.

•
•
Заяўкі на дэкларацыю і дазвол
на сезонную працу падае ваш
работадавец.

ieg
o

a

a

s owic
ka

Ka

W
oł
ow

m ie
ń sk

sk

Gaj
ow
ick
a

So ł t y

Bałty
cka

Alek
sand
ra Bru
ckne
ra

ck
a

Jana Kochanowskiego

a

Stara Odr

Ślęż
na

a

ka

Karwińs

Ślę
żn
a

Su d
ecka
Ślę
żn
a

yc
ka

B or ows ka

Śl ę
za

So
lsk
ieg
o
Lu
dw
ika

Kr
z

yśc
igo
wa

W

iego

Ra

a

SOR Wojskowy Szpital Kliniczny Cha br
ow a
z Polikliniką SPZOZ
вул. Вэігля 5
30
50-981 Вроцлаў
Аддзяленне хуткай дапамогі:
+48 71 76 60 208, 261 660 130
Гадзіны працы:
штодня кругласутачна

Ra

31

AДУКAЦЫЯ
na
fi a l Let’s mów po polsku – Фонд
ra32
Wojszyce 38
a
P
Украіна і Фонд MODE – Move and
Develop Foundation
ul. Energetyczna 14
53-330 Wrocław
e-mail: info@modefoundation.com

Ołtaszyn

SOR Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
вул. Фельдорфа 2
50-996 Вроцлаў
тэл. +48 71 306 44 19
Прыёмны пакой: +48 71 306 42 21/22
Аддзяленне хуткай дапамогі:
+48 71 306 43 04
Гадзіны працы:
штодня кругласутачна (хірургічнае
аддзяленне)
Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
(хірургічная амбулаторыя)
вул. Кюры-Складоўскай 52
Rodzinny
50-369 Вроцлаў
тэл. +48 71 770 30 16
Гадзіны працы:
штодня кругласутачна

powa

29
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Для дзяцей:

Opieki Medycznej Dobrzyńska
вул. Дабжыньска 21/23
50-403 Вроцлаў
Інфалінія: +48 71 774 77 00
Рэгістрацыя: +48 71 774 77 03 да 707
Гадзіны працы: штодня 7.00-22.00
Wysoka
(вывіхі, пераломы костак, парэзы)

SOR Uniwersytecki Szpital Kliniczny
we Wrocławiu
вул. Бароўска 213
50-556 Вроцлаў
Інфармацыя: +48 71 733 11 10
Гадзіны працы: штодня 07.30-15.00
Аддзяленне хуткай дапамогі:
+48 71 733 29 64
Гадзіны працы:
штодня кругласутачна

SOR Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
вул. Каменьскега 73A
51-124 Вроцлаў
тэл. +48 71 32 70 100
Гадзіны працы:
штодня кругласутачна

33

Школа польскай мовы і
культуры для іншаземцаў –
Вроцлаўскі ўніверсітэт
pl. Nankiera 15,
50-140 Wrocław
тэл. +48 71 375 25 70
www.sjpik.uni.wroc.pl

34

Вывучэнне замежных моў
– Вроцлаўскі політэхнічны
ўніверсітэт
wyb. Wyspiańskiego 8,
50-370 Wrocław
тэл. +48 71 320 31 87
www.sjo.pwr.edu.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego
вул. Кашарова 5, буд. A3, партэр
51-149 Вроцлаў
тэл. +48 71 39 25 338
Гадзіны працы:
штодня кругласутачна

35

36

СІСТЭМА АДУКАЦЫІ

39

40

37

Mоўных клубаў
Вроцлаў на мовах свету –
Вроцлаўскі цэнтр інтэграцыі (WCI)
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław
тэл. +48 71 782 35 11
www.wci.wroclaw.pl
Polish Speaking Club – Фонд Украіна
вул. Руска 46a/201
тэл. +48 571 330 203
www.fundacjaukraina.eu
Language Cafe – Медыятэка
(Mediateka)
pl. Teatralny 5, 50-001 Wrocław
тэл. +48 71 347 12 82
www.biblioteka.wroc.pl

Апека над дзецьмі (1-3 года)
Administracja żłobków
вул. Фабрычна 15
53-609 Вроцлаў
42
тэл. +48 71 365 03 46
www.wzz.wroc.pl
Jagodno
Гадзіны працы:
панядзелак-пятніца 8.00-15.15

41

Departament Edukacji
вул. Багуслаўскега 8-10, V паверх,
пак. 503, 50-031 Вроцлаў
тэл. +48 71 777 85 16
e-mail: deu@um.wroc.pl
Гадзіны працы:
панядзелак-пятніца 7.45-15.45
Дзіцячы сад (3–5/6 год) і пачатковая школа (6/7–14/15 год)
Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych Departamentu Edukacji
Urzędu Miejskiego
вул. Запольскай 4, IV паверх, пак. 446
50-032 Вроцлаў
тэл. +48 71 777 87 06
e-mail: wpp@um.wroc.pl
www.rekrutacje.edu.wroclaw.pl
Гадзіны працы: панядзелак-пятніца
7.45-15.45
Сярэднія школы (15-19 год)
Wydział Szkół Ponadpodstawowych
Departamentu Edukacji Urzędu
Miejskiego
вул. Запольскай 4, IV паверх, пак. 450
50-032 Вроцлаў
тэл. +48 71 777 77 91
e-mail: wps@um.wroc.pl
www.rekrutacje.edu.wroclaw.pl
Гадзіны працы:
панядзелак-пятніца 7.45-15.45

Вышэйшая адукацыя
ў Вроцлаве

Ch
iń s
Agencja Rozwoju Aglomeracji
ka
Wrocławskiej
пл. Сольны 14
тэл. +48 71 776 71 28, + 48 71 776 71 33
e-mail: office@studyinwroclaw.pl
www.study-in-wroclaw.pl
Гадзіны працы:
панядзелак-пятніца 9.00-20.00
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Konnych
Wojewódzki ZespółPartynice
Specjalistyczny

28

I gn

Partynice
Narodowy Fundusz
Zdrowia (NFZ)
вул. Давіда 2
тэл. +48 71 797 91 31
Тэлефонная інфармацыя пацыента
NFZ: 800 190 590 (кругласутачна)
Wrocławski
www.nfz-wroclaw.pl
Гадзіны працы: Tor Wyścigów
панядзелак-пятніца 8.00-16.00
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Powiatowy Urząd Pracy (PUP)
ПAДAТКОВAЯ ІНСПЕКЦЫЯ
Wrocławskie
вул. Гліняна 20-22
50-525 Вроцлаў
Urząd Skarbowy Wrocław
Fabryczna
Bielany
19
тэл. +48 71 770 16 00
вул. Астроўскега 5, 53-238
Вроцлаў
Wrocławskie
Bielany
Гадзіны працы:
тэл. +48 71 797 73 00
панядзелак-пятніца 8.00-14.00 Wrocławskie
Urząd Skarbowy Wrocław Krzyki
20
35
вул. Штабова 100, 53-310 Вроцлаў
AФІЦЫЙНЫЯ СПРAВЫ
тэл. +48 71 338
92 01
Bielany
Urząd Miejski Wrocławia (COM)
Wrocławskie
gazynow a
Urząd
Skarbowy
Wrocław Psie Pole
пл. Новы Тарг 1-8, Ma
21
вул. Тшэбніцка 33, 50-231 Вроцлаў
50-141 Вроцлаў
тэл. +48 71 326 52 00
тэл. +48 71 777 77 77
Гадзіны працы:
панядзелак-пятніца 7.45-15.45
22 Urząd Skarbowy Wrocław Stare
Miasto
вул. Інаврацлаўска 4, 53-654 Вроцлаў
Centrum Obsługi Mieszkańca (COM)
тэл. +48 71 786 67 00
12 вул. Запольска 4
13 вул. Багуслаўскега 8-10
14 ал. Крамэра 44
23 Urząd Skarbowy Wrocław Śródmieście
ul. Piłsudskiego 27-29,
15 вул. Хубска 8-16
50-044 Вроцлаў
16 ал. Карканоска 45
тел.: +48 71 371 41 70
Гадзіны працы:
Urząd Stanu Cywilnego (USC)
панядзелак-пятніца 8.00-15.00
вул. Владкавіца 20
50-072 Вроцлаў
тэл. +48 71 777 91 50
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ЗНAХОДЖAННЕ І ПРAЦA
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
– Wydział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców
пл. Паўстаньцаў Варшавы 1
50-153 Вроцлаў
тэл. +48 71 701 11 00
Гадзіны працы:
панядзелак-пятніца 8.30-15.30

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Фонд сацыяльнага страхавання
аддзел у Вроцлаве
вул. Рэймонта 4/6
50-225 Вроцлаў
Цэнтр тэлефоннага абслугоўвання
Фонду: +48 22 560 16 00 5
Гадзіны працы:
панядзелак-пятніца 7.00-18.00

16

j na
МЕДЫЦЫНСКAЕ
AБСЛУГОЎВAННЕ

Bielany

панядзелак-пятніца 9.00-20.00

7

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
пл. Паўстаньцаў Варшавы 1
50-153 Вроцлаў
тэл. +48 71 701 11 00
Гадзіны працы:
панядзелак-пятніца 8.30-15.30
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Гадзіны працы:
панядзелак-пятніца 8.00-15.15
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Infopunkt Instytutu Praw Migrantów
вул. Руска 46a/201
тэл. +48 510 011 846
e-mail: biuro@instytutpm.eu
Aglomeracji
6 Agencja RozwojuWrocław
www.instytutpm.eu
Wrocławskiej Południe
Гадзіны працы: панядзелак, серада
пл. Сольны 14
(14.00-20.00), аўторак, чацвер (10.00тэл. +48 71 783 53 10
Nowa Wieś
14.00), пятніца 14.00-20.00 (толькі Wrocław e-mail: office@invest-in-wroclaw.pl
па тэлефоне
або па электроннай Południe www.araw.pl
Wrocławska
S8
пошце)
Гадзіны працы:
Punkt poradniczy Stowarzyszenia
na Rzecz Integracji Społeczeństwa
Wielokulturowego NOMADA
вул. Паўліньска 4/8
50-247 Вроцлаў
тэл. +48 71 307 03 35 (агульны),
+48 791 576 459 (бясплатны
кансультацыйны пункт)
e-mail: nomada@nomada.info.pl,
counselling@nomada.info.pl
www.nomada.info.pl
Гадзіны працы: панядзелак-пятніца
10.00-16.00
Кансультацыйны пункт: панядзелак
-чацвер 10.00-17.00
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Biuro Rozwoju Gospodarczego –
Punkt Informacji Gospodarczej
вул. Свідніцка 53, пак. 311 (III паверх)
тэл. +48 71 777 78 19, +48 71 777 75 31
e-mail: brg@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl
Гадзіны працы: 7.45-15.45
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e-mail: usc@um.wroc.pl
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WroMigrant. Punkty informacji
i aktywności migrantów i migrantek
Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego
пл. Дамініканьскі 6,
50-159 Вроцлаў
тэл. +48 71 77 24 950, +48 735 969
992, +48 538 579 521, +48 538 579 555
e-mail: wromigrant@wcrs.wroclaw.pl
www.wielokultury.wroclaw.pl/wromigrant
Гадзіны працы: панядзелак-пятніца
9.00-16.30
Gądów
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Гранічна 105A
54-516 Вроцлаў
тэл. +48 71 358 47 00
e-mail: strachowice@strazgraniczna.pl
Гадзіны працы:
панядзелак-нядзеля 9.00-17.00
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Biuro Wsparcia Obywateli Państw
Trzecich – Dolnośląski Urząd
Wojewódzki
пл. Паўстаньцаў Варшавы 1
50-153 Вроцлаў
тэл. +48 71 340 60 73/ 75/ 76
e-mail: infofami@duw.pl
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Білеты на цягнік вы можаце набыць анлайн, у касе вакзала, у
кандуктара за дадатковую плату
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або на чыгуначнай станцыі, абPilczyce
сталяваным аўтаматамі. Памятайце, што на цягніках можна
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грамадскі транспарт.
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Konsulat Generalny Niemiec
вул. Падвале 76
тэл. +48 71 377 27 00
Гадзіны працы:
панядзелак-чацвер 8.30-11.30
ГРAМAДСКІ ТРAНСПAРТ
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Biuro Obsługi Klienta Urbancard
– BOK
вул. Грабішыньска 9
тэл. +48 71 341 12 00
e-mail: bok@urbancard.pl
www.urbancard.pl
Гадзіны працы: панядзелак-пятніца
8.00-18.00, субота 9.00-14.00
InfoDworzec
вул. Пілсудскега 105
тэл. +48 71 71 72 107
e-mail: wroclaw.glowny@pkp.pl
www.rozklad-pkp.pl
Гадзіны працы:
панядзелак-пятніца 8.00-15.15
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