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Witam serdecznie
we Wrocławiu!

Cieszę się, że Państwa wyborem stała się stolica Dolnego Śląska. Jestem przekonany, że czas
pokaże, iż była to bardzo dobra decyzja.
Wrocław jest dynamicznie rozwijającym się
miastem o bogatej wielokulturowej historii, które
odważnie patrzy w przyszłość. Posiadamy wysoki
wskaźnik rozwoju gospodarczego, stale wzrastającą liczbę miejsc pracy, a dzięki znakomitemu
położeniu w sercu Europy łatwo tu dotrzeć. Może
właśnie dlatego mieszka u nas już ponad 120 tys.
obcokrajowców, a liczba ta ciągle rośnie.
Jako miasto odpowiedzialne za każdego
z naszych mieszkańców staramy się, aby wszyscy
nowoprzybyli – niezależnie od pochodzenia, wyznania czy wizji własnego życia – czuli się u nas
dobrze. Dlatego też wspieramy i rozwijamy działania, które ułatwią nowym wrocławianom i wrocławiankom odnalezienie się w naszym mieście.
Otwieramy kolejne punkty informacji i aktywności
migrantów i migrantek „WroMigrant” oraz wspólnie z partnerami przygotowujemy różne pomoce
informacyjne, które dotyczą wielu ważnych spraw,
takich jak kwestie pobytu, edukacji, kursów językowych, ochrony zdrowia czy komunikacji.
Wierzę, że dzięki tym małym pomocom,
a także niezwykłej otwartości wrocławian, szybko poczujecie się Państwo u nas jak w domu.
Chciałbym, by tak się stało. Abyśmy wspólnie
mogli kształtować przyszłość Wrocławia – tolerancyjnego, różnorodnego, wielokulturowego
i pełnego wzajemnego szacunku miejsca.
Jacek Sutryk
Prezydent Wrocławia
5
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nej we Wrocławiu. Jeśli preferujecie poruszanie
się po mieście samochodem, zajrzyjcie do części
„Samochód”, w której zawarliśmy informacje na
temat rejestracji pojazdu oraz uzyskania polskiego
prawa jazdy. W rozdziale „Bezpieczeństwo” znajdziecie informacje, jak sobie radzić w sytuacjach
zagrożenia zdrowia lub życia i na pomoc jakich
służb możecie liczyć. Z rozdziału „Konsulaty” dowiecie się, jakie konsulaty honorowe działają we
Wrocławiu, a część „Ochrona międzynarodowa”
przybliży Wam sprawy związane z uchodźstwem
i innymi formami ochrony dla cudzoziemców
w Polsce. „Biura Poradnictwa Obywatelskiego”
to rozdział poświęcony biurom, które świadczą
bezpłatną pomoc w zakresie porad prawnych,
psychologicznych i pedagogicznych w różnych
językach. Ostatni rozdział, „Punkty informacyjne
dla migrantów/ek”, prezentuje dane kontaktowe
instytucji i organizacji, w których możecie uzyskać
bezpłatne wsparcie w indywidualnych sprawach
związanych z pobytem w Polsce.
Pamiętajcie, że od każdej reguły istnieje szereg
wyjątków. Naszym celem jest przekazanie Wam
podstawowej wiedzy na tematy, którymi możecie
być zainteresowani, oraz zasygnalizowanie problemów, z jakimi możecie się spotkać, rozpoczynając
życie w nowym kraju i mieście, szczególnie, gdy nie
znacie języka polskiego. Jeśli nie jesteście czegoś
do końca pewni, zawsze możecie skonsultować się
z nami – telefonicznie, mailowo bądź osobiście.
Życzymy Wam, abyście prędko zaaklimatyzowali się i poczuli się tutaj jak w domu. Liczymy,
że szybko zaczniecie myśleć o Wrocławiu jak o naszym wspólnym mieście, które wzbogacacie swoją
obecnością, doświadczeniem i kulturą.
Zapraszamy Was do naszego biura WroMigrant.
Zespół WroMigrant
WroMigrant. Punkt informacji i aktywności
migrantów/ek – Wrocławskie Centrum
Rozwoju Społecznego
pl. Dominikański 6 (parter, pokój nr 14)
50-159 Wrocław
tel. +48 71 77 24 950
e-mail: wromigrant@wcrs.wroclaw.pl
WWW: www.wielokultury.wroclaw.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 9.00-16.00
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Cieszymy się, że przybyliście do Wrocławia.
Doskonale wiemy, że każdy początek w nowym miejscu jest trudny i rodzi wiele pytań. Jak
i gdzie muszę zalegalizować swój pobyt? Gdzie
i jak mogę skorzystać z opieki medycznej? Czy
istnieją odpowiednie dla mnie kursy językowe?
Gdzie moje dzieci mogą pójść do szkoły? Dlatego stworzyliśmy ten przewodnik.
W poszczególnych częściach umieściliśmy interesujące Was informacje. W rozdziale „Pobyt”
dowiecie się na temat legalizacji pobytu w Polsce na podstawie dokumentów, takich jak wiza,
zezwolenie na pobyt czasowy i stały, karta Polaka
lub karta rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (UE). Znajdziecie też informacje dotyczące
meldunku oraz numeru PESEL. Rozdział „Praca”
dotyczy przede wszystkim uzyskania pozwolenia
na pracę. Zawarliśmy tu także podpowiedzi, jak
i gdzie szukać pracy we Wrocławiu. Rozdział „Edukacja” zawiera informacje na temat systemu edukacji w Polsce, prezentuje różne typy szkół, zasady
rekrutacji, a także podpowiada, gdzie szukać kursów języka polskiego dla migrantów/ek. „Opieka
medyczna” to część przewodnika poświęcona
funkcjonowaniu publicznej opieki zdrowia w Polsce. Dowiecie się z niej również, jakie szczepienia
obowiązują w naszym kraju i gdzie szukać pomocy
medycznej w nocy, w dni świąteczne oraz w nagłych wypadkach. Znajdziecie tutaj także informacje o profilaktyce zdrowotnej, pomocy dla osób
doznających przemocy domowej oraz pomocy
psychiatrycznej. W rozdziale „Pomoc społeczna
oraz świadczenia rodzinne i wychowawcze”
zawarliśmy informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy psychologicznej i rodzinnej oraz świadczeń
rodzinnych, np. popularnego w Polsce świadczenia
500+. „Urząd Stanu Cywilnego” to z kolei zbiór
informacji na temat rejestracji narodzin noworodków, zawierania małżeństw, uzyskiwania aktów
zgonu, a także transkrypcji zagranicznych aktów
urodzenia bądź małżeństwa do polskich rejestrów.
„Mieszkanie” to kilka wskazówek, jak szukać
mieszkania we Wrocławiu i co powinna zawierać
umowa najmu. Część „Punkty Obsługi Mieszkańców” dotyczy funkcjonujących we Wrocławiu
punktów urzędowych, w których możecie załatwić
rozmaite formalności. Rozdział „Komunikacja
miejska” przybliża praktyczne kwestie związane
z korzystaniem ze środków komunikacji publicz-

Podziękowania
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom,
instytucjom i organizacjom, których wsparcie pomogło w powstaniu niniejszej publikacji. Szczególne podziękowania składamy Międzynarodowej
Organizacji do Spraw Migracji (IOM) oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA i Fundacji Ukraina za
cenne konsultacje.
Przewodnik WroMigrant jest projektem pilotażowym, który ciągle rozwijamy. Zapraszamy
wszystkich do współtworzenia go z nami.
Sugestie, uwagi, pomysły prosimy przesyłać
na adres: wromigrant@wcrs.wroclaw.pl
Niniejsza informacja nie stanowi źródła
prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności,
aby była ona zgodna z regulacjami prawnymi
obowiązującymi na dzień 20.02.2020 r. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych
przypadków i może nie w pełni odnosić się do
poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą wymagać organy administracji w toku postępowania mogą różnić
się od podanych w zależności od konkretnej
sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości rekomendujemy skontaktować się z organem odpowiedzialnym za rozpatrzenie Twojej sprawy lub
zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.
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Pobyt
Wrocław to miasto oferujące wiele możliwości rozwoju,
zarówno na gruncie zawodowym, jak i społecznym czy kulturalnym. Abyś jednak mógł w pełni z nich skorzystać, Twój
pobyt w Polsce musi być zalegalizowany. Sprawdź, co zrobić,
aby otrzymać zezwolenie na pobyt oraz gdzie uzyskać pomoc
w załatwieniu niezbędnych formalności.
Z tego rozdziału naszego przewodnika dowiesz się:
- jak zalegalizować pobyt w Polsce;
- jak otrzymać wizę, zezwolenie na pobyt czasowy oraz stały,
kartę Polaka bądź status rezydenta długoterminowego UE;
- kto może kontrolować legalność Twojego pobytu;
- gdzie uzyskać pomoc w załatwieniu spraw w Dolnośląskim
Urzędzie Wojewódzkim;
- czym jest meldunek i PESEL.

Legalizacja pobytu dotyczy obywateli tzw.
państw trzecich, czyli mieszkańców krajów nienależących do Unii Europejskiej. Jeśli jesteś
w takiej sytuacji, potrzebujesz specjalnych dokumentów pobytowych, zarówno aby wjechać
do Polski, jak i przebywać na jej terenie. Wiza
umożliwia Ci wjazd i pobyt na okres w niej wskazany. Dlatego jeśli planujesz pozostać w Polsce
na okres dłuższy niż wskazany w wizie, powinieneś w trakcie legalnego pobytu w kraju złożyć
wniosek o zezwolenie na pobyt. Aby pracować
w Polsce, należy uzyskać zezwolenie na pracę.
Natomiast obywatele Unii Europejskiej nie
potrzebują do wjazdu wizy, jednak po przyjeździe do Polski powinni zarejestrować swój pobyt
(zob. podrozdział Obywatele Unii Europejskiej).
Sprawy związane z legalizacją pobytu czy zatrudnienia załatwia się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu
Wydział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

Wiza
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Aby wjechać do Polski, należy co do zasady
uzyskać wizę. Bez wizy mogą wjechać obywatele państw Unii Europejskiej, gdyż korzystają oni
z prawa do bezwizowego swobodnego przepływu ludności w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG).
Obywatele państw, które nie są członkami Unii
Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG), ale podpisały z Polską umowę
o tzw. ruchu bezwizowym, mogą wjeżdżać do
Polski i przebywać na terytorium kraju bez wizy
przez okres do 90 dni.
Lista państw, które podpisały umowę z Polską w tym zakresie dostępna jest na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Więcej informacji co do zasad uzyskania
wizy znajdziesz tutaj: udsc.gov.pl/cudzoziemcy/
obywatele-panstw-trzecich/chce-przyjechac-do
-polski/czy-potrzebuje-wizy (PL/EN/RU).
Wiza Schengen (w skrócie oznaczana jako
C) to wiza krótkoterminowa, uprawniająca do
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jednego lub większej liczby wjazdów do Polski, których łączna długość nie przekracza 90
dni w ciągu każdych 180 dni liczonych od dnia
pierwszego wjazdu na terytorium Schengen.
Do strefy Schengen należą (2020 r.): Austria,
Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia,
Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy,
a także państwa, które nie należą do UE: Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria.
Do strefy Schengen nie należą Cypr, Bułgaria,
Irlandia, Rumunia, Wielka Brytania oraz Chorwacja.
Wiza krajowa (w skrócie oznaczana jako D)
to wiza długoterminowa, wymagana, jeśli chcesz
pozostać w Polsce na okres dłuższy niż 90 dni
w ciągu każdych 180 dni. Wiza krajowa uprawnia
do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ciągłego pobytu na nim lub do kilku pobytów na tym terytorium następujących po sobie,
trwających łącznie dłużej niż 90 dni w okresie
ważności wizy, ale nie dłużej niż rok.
Jak obliczyć dozwolony czas pobytu
w Polsce?
Tutaj znajdziesz specjalny kalkulator służący
do samodzielnego obliczania pobytów krótkoterminowych na podstawie tzw. wiz Schengen
typu C: ec.europa.eu/home-affairs/content/visacalculator_en (EN/FR/ES/TR/RU).
Gdzie uzyskać wizę?
Wnioski o polskie wizy składa się w konsulatach i ambasadach Polski za granicą (niekoniecznie w kraju pochodzenia). Procedura
przyznawania wizy odbywa się także za granicą.
Warto ją rozpocząć od umówienia wizyty w wybranym konsulacie. Można to zrobić za pomocą
wirtualnej platformy: www.e-konsulat.gov.pl
W celu uzyskania szczegółowych informacji
dotyczących procedury wizowej, najlepiej skontaktować się z polską ambasadą lub konsulatem
w kraju, w którym się znajdujesz. Pełną listę placówek polskich przedstawicielstw na świecie
znajdziesz tutaj: www.gov.pl/web/dyplomacja/
polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie (PL/EN).
Zasady wjazdu do Polski zostały również
szczegółowo omówione (PL/EN/RU) w materiałach informacyjnych Straży Granicznej: www.
strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/warunki-pobytu-cudzozie/3914,Warunki-pobytu-cudzoziemcow-w-RP
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Kluczowe w procesie legalizacji pobytu jest
złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na
pobyt w okresie, gdy legalnie przebywasz na
terenie Polski, to jest w okresie 90 dni tzw. ruchu bezwizowego lub w okresie ważności wizy.
Wniosek należy złożyć najpóźniej w ostatnim
dniu legalnego pobytu na terytorium RP. Za zachowanie terminu do złożenia wniosku uważa
się też nadanie wniosku listem poleconym za
pośrednictwem Poczty Polskiej (również najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu).
Wniosek można wypełnić online (w tym celu
musisz wpierw zarejestrować się w systemie
„Przybysz” – zob. następny podrozdział) bądź pobrać jego wzór na stronie (przybysz.duw.pl/dokumenty-do-pobrania). Wypełniony i wydrukowany
wniosek możesz następnie złożyć:
• osobiście w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu (w tym celu
trzeba wpierw zarejestrować się w systemie „Przybysz” i zrobić rezerwację: przybysz.duw.pl/system-rezerwacji-wizyt).
Potwierdzeniem złożenia prawidłowo
wypełnionego wniosku będzie wówczas
odcisk stempla złożony przez urzędnika
w Twoim paszporcie.
• nadać dokumenty listem poleconym na
poczcie – w tym wariancie dowód nadania
listu poleconego będzie dla Ciebie jednocześnie dowodem legalnego przebywania w Polsce, stąd jego zachowanie jest
konieczne. Praktyka pokazuje, że warto wysłać wniosek również wnosząc na poczcie
o „zwrotne potwierdzenie odbioru”. Mamy
wtedy dowód nie tylko na to, że przesyłka
została nadana, ale również, że dotarła do
celu. Wniosek wysyłamy na adres:
Wojewoda Dolnośląski
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu
Wydział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
Jeśli masz pytania zadzwoń na infolinię:
Cudzoziemcy: +48 801 43 00 86,
+48 71 701 11 00, +48 71 701 11 00
Dla dzwoniących z zagranicy:
+48 71 726 15 85
Adres e-mail: info@duw.pl (EN/PL/RU/UK)

Pamiętaj:
Ważny jest czytelny podpis na każdym dokumencie. Warto podpisywać dokumenty czytelnie
imieniem i nazwiskiem, gdyż nieczytelny podpis
może być podstawą do wezwania o uzupełnienie dokumentów.
Jeżeli terminowo złożyłeś wniosek o zezwolenia na pobyt czasowy i nie zawiera on braków
formalnych (lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie), Wojewoda umieszcza w Twoim paszporcie odcisk stempla potwierdzającego
złożenie wniosku. Prawidłowe złożenie wniosku
gwarantuje Ci legalny pobyt do czasu wydania
ostatecznej decyzji w Twojej sprawie.
Warto być aktywnym także po złożeniu wniosku. Postępowania w ostatnich latach znacząco
się wydłużyły z uwagi na wzmożoną liczbę składanych wniosków. Nie zaszkodzi przypominanie
się w sprawie, także w formie pisemnej.
Warto też pamiętać, iż samo prawidłowe
złożenie wniosku (uzyskanie stempla w paszporcie potwierdzającego złożenie wniosku), choć
gwarantuje legalny pobyt na terenie Polski, nie
umożliwia swobodnego przemieszczania się
po strefie Schengen ani poza nią. Wymagane
do tego są dodatkowe dokumenty: ważna wiza
bądź karta pobytu.
Szczegółowe informacje dotyczące wniosku,
procedur, opłat, wymiany karty czy też najczęściej zadawanych pytań znajdziesz na portalu
„Przybysz”: przybysz.duw.pl/cudzoziemcy-pobyt
(PL/UK/EN/RU).
Zintegrowany System Obsługi
Cudzoziemców „Przybysz”
Dolnośląski Urząd Wojewódzki przygotował
Zintegrowany System Obsługi Cudzoziemców
„Przybysz” (przybysz.duw.pl), stworzony w czterech językach obcych: angielskim, ukraińskim,
rosyjskim oraz polskim.
Portal „Przybysz” działa podobnie jak bankowość internetowa. Każda osoba, rejestrując się
w portalu, otrzymuje login i hasło, dzięki czemu
może kontrolować swoje sprawy.
Część informacyjna portalu zawiera zbiór przydatnych informacji dla migrantów/ek, m.in. jakie
przepisy obowiązują cudzoziemców w Polsce, jak
załatwić sprawę w urzędzie. Część operacyjna „Przybysza” przeznaczona jest dla osób zarejestrowanych.
Zarejestrowanie konta na Portalu Informacyjnym: przybysz.duw.pl, wypełnienie w nim wniosku online, a następnie wydrukowanie i złożenie
go w urzędzie może przyspieszyć procedowanie
Twojego wniosku i pozwoli Ci śledzić status Twojej sprawy.
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Zezwolenie na pobyt stały
W Polsce cudzoziemcy mogą starać się także
o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.
Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony na jego wniosek. Co do zasady podstawą ubiegania się o ten
typ zezwolenia na pobyt będzie posiadanie polskich korzeni lub innych form związku rodzinnego z polskim obywatelem. Przykładowo, gdy
cudzoziemiec:
• jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe;
• posiada ważną Kartę Polaka i zamierza
osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.
• pozostaje w uznawanym przez prawo
polskie związku małżeńskim zawartym
z obywatelem Polski oraz pozostawał
w tym związku przez co najmniej 3 lata
przed złożeniem wniosku o zezwolenie
na pobyt stały, a także bezpośrednio
przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na
pobyt czasowy udzielonego w związku
z pozostawaniem w związku małżeńskim
z obywatelem polskim.
Więcej informacji o zasadach przyznawania zezwolenia na pobyt stały znajdziesz na: przybysz.duw.
pl/cudzoziemcy-pobyt/zezwolenia-na-pobyt-staly

Karta Polaka
Jeśli masz lub miałeś bliskich krewnych pochodzenia polskiego i zamierzasz przyjechać do
Polski lub po przyjeździe starać się o zalegalizowanie pobytu na dłuższy czas, możesz ubiegać
się o uzyskanie Karty Polaka.
Posiadaczowi Karty Polaka przysługują różne
uprawnienia. Jest on m.in. zwolniony z opłat za
przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie polskiej wizy krajowej, nadania obywatelstwa polskiego i zezwolenia na pobyt stały. Karta Polaka
uprawnia też do odbywania w Polsce studiów
(w tym studiów doktoranckich) oraz innych form
kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (z czym wiąże się prawo do bezpłatnego kształcenia w uczelniach publicznych oraz

ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane dla studentów i doktorantów z polskim obywatelstwem). Ponadto, jej
posiadacz nie musi posiadać dodatkowych zezwoleń na pracę w Polsce oraz na podejmowanie
i wykonywanie działalności gospodarczej.
Posiadanie Karty Polaka nie oznacza jednak:
• nadania Ci obywatelstwa polskiego,
• przyznania prawa pobytu czasowego/
stałego w Polsce,
• przyznania prawa przekraczania granic
Polski bez wizy.
Kiedy możesz starać się o Kartę Polaka?
O Kartę Polaka możesz starać się jedynie
wtedy, gdy nie masz polskiego obywatelstwa
ani zezwolenia na pobyt stały. Zgodnie z polskim
prawem o Kartę Polaka możesz starać się będąc
obywatelem dowolnego kraju, także wtedy, gdy
masz status bezpaństwowca.
Kto może otrzymać Kartę Polaka?
Aby otrzymać Kartę Polaka, musisz spełnić
łącznie następujące warunki:
• w stopniu co najmniej podstawowym znać
język polski oraz znać polskie tradycje
i zwyczaje;
• zadeklarować przynależność do narodu
polskiego;
• wykazać, że posiadałeś/-aś polskie obywatelstwo lub jesteś polskiego pochodzenia
albo jedno z Twoich rodziców lub dziadków bądź dwoje pradziadków posiadało
obywatelstwo polskie lub też było polskiego pochodzenia albo przedstawić zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej
potwierdzające aktywne zaangażowanie
w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej
przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.
O przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka występujesz w Konsulacie RP w kraju
Twojego pochodzenia. Złożenie wniosku jest
bezpłatne.
Więcej informacji o zasadach przyznawania
Karty Polaka i zakresie uprawnień, jakie zapewnia jej posiadanie, znajdziesz na: przybysz.duw.
pl/cudzoziemcy-pobyt/pobyt-staly-karta-polaka
Musisz wiedzieć, że po uzyskaniu karty pobytu wydanej na podstawie posiadania ważnej
Karty Polaka, zobowiązany jesteś do natychmiastowego zwrotu posiadanej Karty Polaka w chwili odbioru karty pobytu.
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Zezwolenie na pobyt czasowy

W sytuacji, w której jesteś w Polsce już dłuższy czas na podstawie czasowego zezwolenia na
pobyt i spełniasz wymagania określone w przepisach, możesz starać się o status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego to typ zezwolenia długoterminowego,
które jest wydawane na czas nieokreślony. Sam
tytuł prawny – rezydenta długoterminowego
Unii Europejskiej – przyznany jest na czas nieokreślony, jednak karta pobytu wydana na jego
podstawie musi być odnawiana raz na 5 lat.
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego jest podobne do zezwolenia na tzw. pobyt
stały. Jednak zasadniczą różnicą jest to, że zezwolenie na pobyt stały wydawane jest dla cudzoziemców, którzy mają więzi rodzinne z Polską (polskie
pochodzenie, polski małżonek, Karta Polaka). Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego
jest natomiast wydawane cudzoziemcom, którzy
posiadają stabilne zatrudnienie w Polsce.
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Kto może ubiegać się o status rezydenta
długoterminowego UE?
Masz prawo do ubiegania się o pobyt rezydenta długoterminowego UE, jeśli:
• nieprzerwanie przebywasz na terytorium
RP przez co najmniej 5 lat przed dniem
złożenia wniosku;
• posiadasz stabilne i regularne źródło
dochodu przez ostatnie 3 lata (dla posiadaczy „niebieskiej karty” – 2 lata);
• posiadasz ubezpieczenie zdrowotne;
• posiadasz potwierdzoną znajomość języka polskiego.
Co ważne, wszystkie te warunki powinny
być spełnione łącznie.
Szczegółowe informacje, jak otrzymać takie
zezwolenie oraz wyjątki od przedstawionych
powyżej zasad znajdziesz na portalu „Przybysz”:
przybysz.duw.pl/cudzoziemcy-pobyt/zezwolenie-na-pobyt-rezydenta-dlugoterminowego-ue
(PL/EN/UK/RU).
Nieprzerwany pobyt w ciągu 5 lat nie oznacza, że nie możesz przez cały ten okres wyjeżdżać
z Polski, ale podkreśla fakt, że musisz posiadać
nieprzerywane prawo do pobytu w Polsce.
Wizy następujące po sobie (np. jedna skończyła
się 1 marca 2019 roku, a druga jest ważna od

2 marca 2019 roku) czy stemple w paszporcie,
poświadczające złożenie wniosku, są kwalifikowane do nieprzerwanego pobytu. Ważne jest
to, że w tym 5-letnim okresie pojedynczy wyjazd
poza Polskę nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.
Jednocześnie wszystkie Twoje nieobecności na
terytorium RP łącznie nie mogą przekroczyć 10
miesięcy w tym samym 5-letnim okresie.
Wyjątkiem od tej zasady są posiadacze
„niebieskiej karty”, gdy przebywają na terytorium innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej. Jeśli taką kartę posiadasz, to pojedyncza przerwa w Twoim pobycie nie może być
dłuższa niż 12 miesięcy, zaś wszystkie przerwy
łącznie nie mogą przekroczyć 18 miesięcy w pięcioletnim okresie.
„Niebieska karta” to dokument zezwalający cudzoziemcowi na pobyt czasowy w celu
wykonywania pracy w zawodzie wymagającym
wysokich kwalifikacji. Jest to zawód wymagający
ukończenia studiów wyższych albo posiadania
co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego na poziomie porównywalnym z poziomem
kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych, które są niezbędne do wykonywania tej pracy.
Warunkiem uzyskania zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego UE jest potwierdzenie stabilnego i regularnego źródła dochodu, aktualna umowa (o pracę, zlecenia, o dzieło) oraz zeznania PIT o wysokości osiągniętego
przez Ciebie dochodu za ostatnie 3 lata przed
złożeniem wniosku (w przypadku posiadaczy
zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich
kwalifikacji – za ostatnie 2 lata przed złożeniem
wniosku).
Zezwolenie na pobyt stały oraz zezwolenia
na pobyt rezydenta długoterminowego UE dają
Ci prawo dożywotniego pobytu na terytorium
RP, jednocześnie masz szerszy zakres uprawnień,
właściwie porównywalny z prawami obywateli
polskich.
Uzyskanie dokumentów pobytowych na czas
nieokreślony jest warunkiem koniecznym uznania za obywatela polskiego.

Karta pobytu
Karta pobytu to dokument, który – wraz
z ważnym paszportem – uprawnia Cię do legalnego pobytu w Polsce i wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności posiadania wizy.
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Karta pobytu jest wydawana, gdy udzielono Ci:
• zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
• zezwolenia na pobyt stały,
• zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego UE,
• statusu uchodźcy,
• ochrony uzupełniającej,
• zgody na pobyt ze względów
humanitarnych.
Karta jest tylko i wyłącznie potwierdzeniem
tego, co jest w zezwoleniu. Jej ważność jest każdorazowo zależna od ważności zezwolenia na
pobyt czasowy. W przypadku innych zezwoleń
na pobyt karta pobytu jest ważna:
• zezwolenie na pobyt stały – przez okres
10 lat od dnia jej wydania;
• zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE – przez okres 5 lat
od dnia jej wydania;
• zgoda na pobyt ze względów humanitarnych – przez okres 2 lat od dnia jej wydania.
Czas oczekiwania na kartę pobytu po otrzymaniu decyzji zezwalającej na pobyt to ok. 2–4
miesiące (choć musisz liczyć się z tym, że będzie
on dłuższy z uwagi na wzmożoną w ostatnich latach liczbę składanych wniosków).

Obywatele Unii Europejskiej (UE)
Obywatele UE i członkowie ich rodzin (będący bądź niebędący obywatelami UE) mogą
przebywać w Polsce przez okres do 3 miesięcy
bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków pobytu innych niż posiadanie ważnego
dokumentu podróży.
Jeżeli pobyt na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
obywatel UE oraz członek jego rodziny posiadający obywatelstwo UE zobowiązani są zarejestrować swój pobyt. Jeśli członkiem rodziny jest
osoba niebędąca obywatelem UE, jest ona zobowiązana uzyskać kartę pobytu członka rodziny
obywatela UE.
Obowiązek zarejestrowania pobytu nie dotyczy obywatela UE posiadającego prawo pobytu w celu poszukiwania pracy.
Więcej informacji znajdziesz tutaj:
www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/obywatele-ue

Kontrola legalności pobytu
Jeśli przebywasz w Polsce na podstawie
zezwolenia na pobyt, musisz wiedzieć, że dokumenty potwierdzające Twój status mogą być
kontrolowane – niekoniecznie w sposób zapowiedziany. Stąd musisz być przygotowany na tę
ewentualność. Nie każdy jednak może dokonywać takiej kontroli.
Kontrola legalności pobytu cudzoziemców
na terytorium Polski polega na wezwaniu Cię do
okazania dokumentów i zezwoleń uprawniających Cię do pobytu na terytorium Polski, a także
środków finansowych niezbędnych do pokrycia
kosztów tego pobytu oraz dokumentów uprawniających do wykonywania pracy czy też prowadzenia działalności gospodarczej.
Instytucjami uprawnionymi do przeprowadzenia tego rodzaju kontroli są:
• funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej;
• funkcjonariusze Straży Granicznej;
• funkcjonariusze Policji;
• upoważnieni pracownicy Urzędu do
Spraw Cudzoziemców;
• upoważnieni pracownicy Urzędu Wojewódzkiego.
Upoważnione organy, przeprowadzając
kontrolę legalności Twojego pobytu w Polsce,
mogą żądać okazania:
• dokumentów i zezwoleń uprawniających
do pobytu w Polsce;
• dokumentów uprawniających do wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności dowodów posiadania środków utrzymania
na czas trwania planowanego pobytu
w Polsce oraz na powrót do państwa pochodzenia lub na tranzyt, w walucie polskiej lub walutach obcych, lub dokumentów mogących potwierdzić możliwość
uzyskania środków utrzymania w Polsce
zgodnie z prawem;
• dokumentu potwierdzającego pokrycie
przez ubezpieczyciela kosztów leczenia
w Polsce.
Aby dowiedzieć się więcej na temat swojego
bezpieczeństwa, a także przekraczania granic i związanych z tym praw i obowiązków, zainstaluj mobilną
aplikację „Asystent Granica” Straży Granicznej. Przygotowana jest ona w kilku wersjach językowych,
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Rezydent długoterminowy Unii
Europejskiej

Gdzie uzyskać pomoc
w Dolnośląskim Urzędzie
Wojewódzkim?
Sprawy związane z legalizacją pobytu czy zatrudnienia załatwia się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Dolnośląskim
Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.
Pomoc dotyczącą m.in. złożenia wniosków
o zezwolenie na pobyt czy zezwolenie na pracę
uzyskasz w Biurze Wsparcia Obywateli Państw
Trzecich, które także znajduje się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.
Pamiętaj, że nieodpłatne wsparcie otrzymasz
także w punktach informacyjnych dla migrantów/
ek, prowadzonych przez miasto i organizacje pozarządowe. Pełną listę punktów znajdziesz w rozdziale „Punkty informacyjne dla migrantów/ek”.

Wojewoda Dolnośląski –
Wydział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców w Dolnośląskim
Urzędzie Wojewódzkim
we Wrocławiu
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To urząd, w którym załatwia się m.in. sprawy
dotyczące:
• legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców,
• przyznania obywatelstwa polskiego,
• prawa do dokumentu paszportowego,
• rejestracji pobytu obywateli Unii Europejskiej.
Z uwagi na to, że legalizacja pobytu odbywa
się w formie pisemnego postępowania administracyjnego, z Wojewodą Dolnośląskim – Wydziałem
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców możesz się
kontaktować głównie za pośrednictwem poczty,
wysyłając do urzędu pisma (przesyłki polecone).

Oficjalny adres do korespondencji
z Wojewodą Dolnośląskim:
Wojewoda Dolnośląski
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
infolinia: +48 71 701 11 00, +48 801 43 00
86 (cudzoziemcy), +48 71 726 15 85 (dla
dzwoniących z zagranicy)
e-mail: info@duw.pl (EN/PL/RU/UK)
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek 8.00-16.00
sobota: nieczynne

Biuro Wsparcia Obywateli Państw
Trzecich w Dolnośląskim Urzędzie
Wojewódzkim1
A. Punkt informacyjny dla cudzoziemców z pomocą specjalistów, w którym
można:
• otrzymać podstawową informację w zakresie prawidłowego złożenia wniosku
o legalizację pobytu w Polsce;
• ustalić termin konsultacji z doradcą
prawnym z usługą tłumaczenia ustnego
lub bez usługi tłumaczenia;
• spotkać się ze specjalistą ds. bezpośredniego wsparcia i otrzymać pomoc przy
wypełnieniu wniosków w sprawie legalizacji pobytu i zezwolenia na pracę;
• otrzymać skierowanie do usługi przysięgłego lub zwykłego tłumaczenia dokumentów (tłumaczenia: obejmują zwykłe
oraz przysięgłe tłumaczenie dokumentów z języka rosyjskiego/ ukraińskiego/
angielskiego na język polski oraz ustne
tłumaczenia spotkań z radcą prawnym
działającym w ramach projektu).
Gdzie znajduje się punkt?
Punkt Informacyjny mieści się w budynku
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
na parterze w Sali Obsługi Klienta i jest
oznaczony roll-upem Biura Wsparcia
Obywateli Państw Trzecich.

1
Biuro działa w ramach projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych
na Dolnym Śląsku”, współfinansowanego z Programu Krajowego
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
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Jak skorzystać z usługi?
Aby skorzystać z punktu informacyjnego, musisz pobrać bilet z biletomatu
znajdującego się w tym samym miejscu
na parterze. System „Kolejkowicz” wyda
Ci bilet z kolejki „Informacja dla cudzoziemców” z literą Z.
Kiedy jest czynny punkt?
• poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki
w godz. 9.00-14.00;
• środy w godz. 12.30-17.30.
B. Punkt Doradztwa Prawnego, gdzie
istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej w obszarze prawa
imigracyjnego, prawa rodzinnego, opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych,
edukacji, pomocy społecznej oraz prawa
lokalowego.
Gdzie się znajduje punkt?
Punkt znajduje się w sali obok Sali Obsługi
Klienta na parterze. Zapytaj o jego lokalizację w punkcie informacyjnym.
Jak skorzystać z usługi?
W celu uzyskania porady należy wypełnić
ankietę uczestnika oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgłosić się
do punktu informacyjnego, gdzie będzie
można umówić się na wizytę z doradcą
prawnym na konkretny dzień i godzinę.
Kiedy jest czynny punkt?
Doradztwo prawne świadczone jest
we wtorki, środy i czwartki w godz. 8.0012.00.
Biuro Wsparcia Obywateli Państw
Trzecich w Dolnośląskim Urzędzie
Wojewódzkim
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
infolinia: +48 71 340 60 75,
+48 71 340 60 76
e-mail: infofami@duw.pl
fb: Wsparcie obywateli państw trzecich
zamieszkałych na Dolnym Śląsku
Godziny pracy infolinii:
poniedziałek-piątek 8.00-16.00

C. Tłumaczenia ustne i pisemne – można
otrzymać pomoc w zakresie tłumaczenia
ustnego i/lub pisemnego.
Kwalifikacji do usługi tłumaczenia dokonywać będzie pracownik punktu informacyjnego w siedzibie Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
Tłumaczenia będą obejmować języki:
ukraiński, rosyjski, angielski i polski.
Pamiętaj: jeśli się umówiłeś na konsultacje, przyjdź bądź uprzedź, że Cię nie
będzie. Twoja nieobecność powoduje
ograniczenie dostępu do usług doradczych innym oczekującym osobom.

Meldunek
Meldunek to obowiązek potwierdzenia
swojego miejsca zamieszkania w odpowiednim
urzędzie. Jeśli przybyłeś do Wrocławia z zamiarem dłuższego pobytu, powinieneś się zameldować. Pamiętaj, że jeśli:
• pochodzisz z Unii Europejskiej: powinieneś zameldować się w miejscu pobytu
stałego lub czasowego najpóźniej w 30
dniu, licząc od dnia przybycia do tego
miejsca;
• pochodzisz spoza Unii Europejskiej: powinieneś zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej
czwartego dnia, licząc od dnia przybycia
do tego miejsca.
Meldunek jest procedurą obowiązkową,
więc zadbaj o niego po przyjeździe. Cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej, który nie wykona
obowiązku meldunkowego może być ukarany
grzywną. Zameldowanie jest bezpłatne. Meldunek można wykonać w Centrum Obsługi Mieszkańca (COM) w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
Centra Obsługi Mieszkańca działają w budynkach urzędu:
Urząd Miejski Wrocławia – Centrum Obsługi
Mieszkańca I (COM I)
ul. Gabrieli Zapolskiej 4
tel. +48 71 777 77 77
WWW: www.bip.um.wroc.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8.00-17.15
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a więcej informacji znajdziesz na stronie: granica.
gov.pl/aplikacja-asystent-granica.php?v=pl
Działa też całodobowy telefon, służący zgłaszaniu do Straży Granicznej nagłych zdarzeń, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo
lub dotyczących nietypowych sytuacji na granicy.
Telefon interwencyjny: + 48 800 422 322

Urząd Miejski Wrocławia – Centrum Obsługi
Mieszkańca IV (COM IV)
al. Marcina Kromera 44
tel. +48 71 777 77 77
WWW: bip.um.wroc.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8.00-15.15
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Obowiązek meldunkowy polega na:
• zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
• wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
• zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu
z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej
Polskiej (chyba, że wyjazd nie wiąże się
zamiarem stałego pobytu i trwa krócej
niż 6 miesięcy).
Pobyt stały to zamieszkanie w określonej
miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Pobyt czasowy
to przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz
pod innym adresem niż pobyt stały.
Aby się zameldować, musisz złożyć i przedstawić następujące dokumenty:
• formularz meldunkowy „Zgłoszenie pobytu czasowego” lub „Zgłoszenie pobytu stałego” (formularze dostępnie są na
miejscu w urzędzie);
• ważny paszport lub dowód osobisty;
• dokument potwierdzający tytuł prawny do
lokalu (np. umowę najmu lub akt własności)
• obywatele państw spoza Unii Europejskiej dodatkowo muszą przedłożyć dokument potwierdzający legalny
pobyt na terenie Polski (np. wiza, tzw.
stempel w paszporcie, karta pobytu.
Do momentu uzyskania karty pobytu
należy przedłożyć otrzymaną decyzję
Wojewody o zezwoleniu na pobyt stały
lub czasowy).

Jeśli razem z Tobą do Polski przyjechało Twoje dziecko, albo urodzi Ci się dziecko na terenie
Polski musisz wykonać w imieniu dziecka obowiązek meldunkowy. Aby zameldować dziecko
należy przedstawić wymienione wyżej dokumenty dotyczące dziecka.
Więcej informacji znajdziesz tutaj:
• bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/17185/zameldowanie-na-pobyt-czasowy-cudzoziemcow-oraz-obywateli-panstw
-czlonkowskich-unii-europejskiej-i-czlonkow-ich-rodzin
• bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/17188/zameldowanie-na-pobyt-stalycudzoziemcow
Zameldowanie na pobyt czasowy jest możliwe na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego podpisanej z właścicielem mieszkania,
dlatego obecność właściciela w urzędzie nie jest
wymagana. Cudzoziemiec przedstawiając umowę najmu może samodzielnie zameldować się
pod oznaczonym adresem i potwierdzić swoje
miejsce pobytu. Dobrą praktyką będzie jednak
poinformowanie właściciela mieszkania, że wykonany został obowiązek meldunkowy w wynajmowanym lokalu. Zameldowanie na pobyt stały
jest możliwe za zgodą właściciela lokalu, którego
podpis jest wymagany na formularzu zameldowania. Należy pamiętać, że najpóźniej w dniu opuszczenia lokalu mieszkalnego należy wymeldować
się z miejsca pobytu stałego lub czasowego.
Ważne: meldując się po raz pierwszy na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski, każdy
cudzoziemiec otrzymuje numer PESEL (z wyjątkiem tych, których pobyt w Polsce ma charakter
krótkotrwały lub tranzytowy).

PESEL
O PESEL najlepiej wystąpić podczas składania wniosku o meldunek. Posiadanie numeru
PESEL nie jest obowiązkowe, ale bardzo praktyczne. Będą Cię o niego pytać w wielu formularzach urzędowych, przy rejestracji do lekarza czy
w banku. Jeśli jednak nie masz jeszcze numeru
PESEL, pamiętaj, że zawsze możesz podać numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość.
PESEL jest unikatowym, 11-cyfrowym identyfikatorem każdego obywatela. Ten numer pozwala
na łatwą identyfikację osoby, która go posiada.

WROMIGRANT – przewodnik dla migrantów/ek i konsultantów/ek międzykulturowych

Jest nadawany wszystkim obywatelom Polski oraz
obcokrajowcom zameldowanym na pobyt stały
lub czasowy. Numer PESEL zawiera datę Twojego urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie
Twojej płci oraz liczbę kontrolną. Z tego względu
pamiętaj, by nie udostępniać go osobom trzecim,
a w przypadku kradzieży Twoich danych lub dokumentów natychmiast zgłosić zdarzenie Policji.
PESEL będzie wymagany m.in. przy:
• korzystaniu z opieki medycznej,
• rozpoczęciu nowej pracy,
• zmianie stanu cywilnego.
PESEL otrzymujesz bezpłatnie. Ważne, abyś
wiedział, że jeśli pochodzisz spoza Unii Europejskiej i zameldujesz się w Polsce na pobyt powyżej 30 dni, lub jeśli pochodzisz z państwa należącego do Unii Europejskiej i zameldujesz się
na okres ponad trzech miesięcy – dostaniesz numer PESEL z urzędu. Nie musisz wypełniać dodatkowego wniosku o nadanie numeru PESEL.
We Wrocławiu jest to Urząd Miejski - Centrum
Obsługi Mieszkańca (COM). Adres znajdziesz
w podrozdziale „Meldunek”.
Numer PESEL może być nadany również cudzoziemcowi, który na podstawie odrębnych przepisów prawa zobowiązany jest do posiadania numeru
PESEL i nie dokonał zameldowania we Wrocławiu,
z uwagi na krótkotrwały pobyt w Polsce.

tel. +48 71 777 77 77
WWW: bip.um.wroc.pl/sprawa-dozalatwienia/17185/zameldowanie-na-pobytczasowy-cudzoziemcow-oraz-obywatelipanstw-czlonkowskich-unii-europejskiej-iczlonkow-ich-rodzin
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8.00-15.15
Jeśli nie posiadasz zameldowania na pobyt
stały albo na pobyt czasowy w Polsce, nie jesteś
zatrudniony na terenie Polski, a na podstawie
odrębnych przepisów jesteś zobowiązany do
posiadania numeru PESEL wniosek o nadanie
tego numeru należy złożyć do organu gminy
właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta
stołecznego Warszawy.
Urzędnik przyjmie Twoje zgłoszenie od razu.
Jeśli jest podstawa do nadania numeru PESEL –
dostaniesz powiadomienie o nadaniu numeru
PESEL.
*Jeśli urodzi Ci się dziecko, powinieneś je zgłosić do Urzędu
Stanu Cywilnego (USC). Zostanie tam zarejestrowane urodzenie,
a Twoje dziecko otrzyma numer PESEL.

Aby otrzymać PESEL na indywidualny wniosek:
• wypełnij wniosek o nadanie numeru PESEL
(wniosek znajduje się tutaj w j. polskim: obywatel.gov.pl/documents/10181/0/Wniosek+o+nadanie+numeru+PESEL.pdf);
• złóż wniosek osobiście lub niech zrobi to
w Twoim imieniu pełnomocnik.
W przypadku braku miejsca zameldowania
na pobyt stały albo na pobyt czasowy w Polsce
wniosek o nadanie numeru PESEL należy złożyć
w organie gminy właściwym dla siedziby Twojego pracodawcy. Jeżeli jesteś zatrudniony przez
pracodawcę, którego siedziba firmy znajduje się
we Wrocławiu wniosek o nadanie numeru PESEL
na podstawie odrębnych przepisów należy złożyć w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu – w Centrum Obsługi Mieszkańca I (COM I):
Urząd Miejski Wrocławia – Centrum Obsługi
Mieszkańca I (COM I)
ul. Gabrieli Zapolskiej 4
stanowisko obsługi numer 14
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Urząd Miejski Wrocławia – Centrum Obsługi
Mieszkańca II (COM II)
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
WWW: bip.um.wroc.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8.00-17.15

Słowniczek
Cudzoziemiec z kraju trzeciego – osoba,
która nie posiada obywatelstwa państwa na
terytorium, którego przebywa oraz nie jest
obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego
Obszaru Gospodarczego czy Szwajcarii.
Emigrant – osoba, która opuszcza swój kraj
pochodzenia.
Imigrant – osoba, która przybywa do innego
kraju niż jej kraj pochodzenia.

kowi od wszelkich swoich dochodów. Tam,
gdzie jest się rezydentem podatkowym, tam
trzeba zapłacić podatek.
Uchodźca – osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojego koloru skóry, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy
społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa,
którego jest obywatelem, i nie może lub nie
chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa.

Migrant – osoba, która zmienia miejsce lub
kraj swojego pobytu (zwykle w poszukiwaniu
lepszych warunków życia).
Obywatelem Unii Europejskiej są wszyscy
obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej. Obywatelstwo to ma charakter dodatkowy do obywatelstwa krajowego oraz
akcesoryjny, czyli nie można być obywatelem Unii Europejskiej nie będąc obywatelem
chociaż jednego państwa członkowskiego.

NOTATKI

Osoba posiadająca polskie pochodzenie –
za osobę polskiego pochodzenia uznaje się
osobę, która deklaruje narodowość polską.
Dodatkowo jeden z jej rodziców, dziadków
lub oboje pradziadków było narodowości
polskiej lub wykazuje ona związek z polskością. Za taką osobę może być też uznana osoba deklarująca narodowość polską,
która posiadała w przeszłości obywatelstwo
polskie.

Rezydent podatkowy – osoba, która ma
miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce lub przebywa na terytorium
Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
Polski rezydent podatkowy ma obowiązek
zapłaty podatku właśnie w Polsce. Rezydencja podatkowa jest niezależna od obywatelstwa. Rezydent podatkowy podlega podatWROMIGRANT – przewodnik dla migrantów/ek i konsultantów/ek międzykulturowych
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Osoba zameldowana – osoba, która na stałe lub czasowo przebywa pod określonym
adresem zameldowania (określona miejscowość, ulica, numer domu oraz ewentualnie
numer lokalu mieszkalnego) oraz zgłosiła
swój pobyt stały lub czasowy we właściwym
urzędzie gminy.

Praca
Aby pracować w Polsce, musisz przede wszystkim przebywać na jej terytorium legalnie. Obywatele państw Unii Europejskiej mogą pracować w Polsce bez dodatkowych wymogów
formalnych, natomiast obcokrajowcy spoza UE powinni uzyskać pozwolenie na pracę. Pomocą w szukaniu pracy i wsparciem dla obcokrajowców zajmują się odpowiednie instytucje,
takie jak Powiatowy Urząd Pracy i Państwowa Inspekcja Pracy.
Szereg wątpliwości pomoże Ci też rozwiać tzw. Zielona Linia
– infolinia poświęcona kwestiom zatrudnienia. Nieodpłatnych
porad prawnych w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia
udziela też WroMigrant oraz organizacje pozarządowe Nomada i Fundacja Ukraina (zob. rozdział Punkty informacyjne dla
migrantów/ek). Jeśli pracujesz i zarabiasz w Polsce, obowiązują Cię również podatki – przede wszystkim podatek dochodowy (tzw. PIT).

22

Z tego rozdziału naszego przewodnika dowiesz się:
- jak zalegalizować pracę w Polsce;
- na jakie pytania odpowiada tzw. Zielona Linia;
- czym zajmują się instytucje PUP oraz PIP;
- jak skutecznie szukać pracy we Wrocławiu;
- jakie podatki Cię obowiązują.

WROMIGRANT – przewodnik dla migrantów/ek i konsultantów/ek międzykulturowych

Jeśli jesteś obywatelem UE, temat legalizacji
pracy w zasadzie Cię nie dotyczy, obcokrajowcy
z UE mogą wykonywać pracę na terenie Polski
bez dodatkowych formalności. Jeśli jednak jesteś obcokrajowcem spoza UE i wjechałeś do
Polski (na podstawie wizy lub w ramach ruchu
bezwizowego), nie oznacza to automatycznie,
że możesz tu pracować. Na pracę musisz uzyskać dodatkowe zezwolenie, które dla obywateli
niektórych krajów ma uproszczoną formę tzw.
oświadczenia o powierzeniu pracy.
Istnieją też dodatkowe kategorie cudzoziemców, którzy są zwolnieni od obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę. Szczegółową listę tych
kategorii można znaleźć na stronie Urzędu do
Spraw Cudzoziemców (udsc.gov.pl/kategorie-3)
Jeśli nie należysz do kategorii osób zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia
na pracę, warunkiem koniecznym do podjęcia
przez Ciebie pracy jest jej legalizacja. Pracę
możesz zalegalizować na trzy sposoby, a mianowicie ubiegając się o:
1. zezwolenie na pracę;
2. jednolite zezwolenie na pobyt czasowy
i pracę;
3. oświadczenie o powierzeniu wykonywania
pracy cudzoziemcowi (procedura uproszczona dla obywateli państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy).

Zezwolenie na pracę
Koniecznym warunkiem do powierzenia
Ci pracy w Polsce jest uzyskanie zezwolenia na
pracę. Zezwolenie to funkcjonuje w porządku
prawnym niezależnie od obowiązku legalizacji
pobytu. Do niej odnosi się posiadanie wizy lub
zezwolenia na pobyt. To znaczy, że przyjeżdżając
do Polski w celu wykonywania pracy, musisz zadbać o to, aby Twój pobyt był legalny. Natomiast
Twój pracodawca powinien uzyskać dokumenty
uprawniające Cię do wykonywania pracy w Polsce oraz warunkujące wydanie Ci wizy na tej
podstawie lub dostarczyć dokumenty potrzebne do wydania Ci zezwolenia na pobyt czasowy
i pracę. Twój pracodawca ma również obowiązek
przechowywania kopii dokumentów potwierdzających Twój legalny pobyt i pracę w Polsce.
Zezwolenia na pracę wydawane są na
wniosek Twojego pracodawcy. Pracodawca wy-

stępuje o nie do Wojewody. Istnieje kilka typów
takich zezwoleń, w zależności od siedziby pracodawcy i rodzaju świadczonej pracy (stała czy
tymczasowa). Z reguły zezwolenie może być wydane, kiedy pracodawca przedstawi informację,
że na lokalnym rynku pracy nie ma dostępnych
osób bezrobotnych lub poszukujących pracy na
dane stanowisko.
Powyższe wymogi wymuszają często na pracodawcach wnioskowanie o pozwolenie na pracę jeszcze przed Twoim przyjazdem do Polski.
Musisz wiedzieć, że według polskiego prawa
nie można zatrudniać obcokrajowca, który nie
posiada ważnego zezwolenia na pracę, a nawet
jeden dzień nielegalnej pracy może wiązać się
z negatywnymi konsekwencjami zarówno dla
pracodawcy, jak i pracownika. Dla Ciebie może
się to skończyć zobowiązaniem powrotu do
swojego kraju i czasowym zakazem wjazdu do
strefy Schengen.
Zgodnie z przepisami, wnioski o wydawanie
zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców w Polsce złożone wraz z kompletem niezbędnych dokumentów, powinny być rozpatrywane nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie
skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch
miesięcy. Praktyka pokazuje jednak, że postępowanie administracyjne w tych sprawach może
trwać dłużej.

Jednolite zezwolenie na pobyt
czasowy i pracę
O zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
ubiegasz się sam w Dolnośląskim Urzędzie
Wojewódzkim. Zezwolenia na pobyt czasowy
i pracę udziela się wtedy, gdy celem Twego pobytu na terytorium Polski jest wykonywanie pracy
oraz spełnione są łącznie następujące warunki:
• posiadasz ubezpieczenie zdrowotne, zapewniające na terytorium Polski finansowanie „kosztów leczenia”;
• posiadasz źródło stabilnego i regularnego dochodu, wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania Ciebie i członków rodziny pozostających na Twoim
utrzymaniu;
• masz zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;
• Twój pracodawca przed zatrudnieniem
Cię w swojej firmie musi sprawdzić, czy
nie ma możliwości zatrudnienia obywatela Polski na Twoim stanowisku;
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•

Twoje wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie osób pracujących
w tym samym wymiarze czasu pracy i wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
wysokość miesięcznego wynagrodzenia,
o którym mowa powyżej, nie jest niższa
niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku w Polsce.

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy
i pracę jest wystawiane, jeśli okoliczności, które
są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Oświadczenie o powierzeniu
wykonywania pracy
cudzoziemcowi
Jeśli łącznie spełniasz następujące kryteria:
• pochodzisz z Armenii, Białorusi, Gruzji,
Mołdawii, Rosji albo Ukrainy;
• Twój okres zatrudnienia nie przekroczy 6
miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;
• prace, które będziesz wykonywać, nie
dotyczą prac sezonowych, na które trzeba uzyskać zezwolenie.
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– wtedy Twojemu pracodawcy przysługuje
uproszczona procedura uzyskania pozwolenia
na pracę dla Ciebie, zwana oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
Twój pracodawca składa takie oświadczenie
w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu
(ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław) – osobiście lub listownie. Jest też możliwość złożenia
takiego oświadczenia drogą elektroniczną przez
stronę praca.gov.pl. Jeżeli pracownik Urzędu
stwierdzi braki w dokumentacji lub nieścisłości,
wezwie pracodawcę do uzupełnienia dokumentacji lub wyjaśnienia wątpliwości. Na uzupełnienie braków Twój pracodawca ma 7 dni. Jeżeli
oświadczenie i załączniki spełniają wszystkie
wymagania, pracownik Urzędu Pracy wpisze
oświadczenie do ewidencji. Potwierdzeniem
wpisu jest oświadczenie z pieczątką urzędu. Pracodawca może odebrać je osobiście lub przez
pełnomocnika. Czas oczekiwania wynosi do 7
dni roboczych lub – w przypadku konieczności
złożenia wyjaśnień – do 30 dni. W razie odmowy

wpisu, pracodawca może złożyć odwołanie od
tej decyzji w ciągu 14 dni.
Pamiętaj: zarejestrowane oświadczenie pracodawca przekazuje Tobie.
Kiedy zezwolenie na pracę NIE będzie Ci
potrzebne, czyli kiedy możesz podejmować
pracę w Polsce bez konieczności uzyskania
zezwolenia na pracę:
• posiadasz obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
lub Szwajcarii;
lub
• jesteś objęty ochroną międzynarodową na terytorium RP (np. posiadasz status uchodźcy lub udzielono Ci ochrony
uzupełniającej), posiadasz Kartę Polaka,
jesteś nauczycielem języków obcych
w instytucjach należących do systemu
oświaty, absolwentem polskich szkół ponadgimnazjalnych i stacjonarnych studiów wyższych lub studentem studiów
stacjonarnych.
Ważne! Zezwolenie na pracę przypisane
jest do konkretnego pracodawcy. Oznacza
to konieczność wyrobienia nowego zezwolenia w sytuacji, gdy zmieniasz pracodawcę.
Jeśli zatem pracując dla jednego pracodawcy
wiesz już, że chcesz zmienić pracę, powinieneś
najpierw wyrobić sobie pozwolenie na pracę
u nowego pracodawcy. Sam proces uzyskiwania nowego pozwolenia trwa w Dolnośląskim
Urzędzie Wojewódzkim znacznie dłużej niż termin wskazany w ustawie – nawet do 6 miesięcy.
Zakończenie stosunku pracy powoduje co do
zasady konieczność poinformowania o tym urzędu oraz złożenia wniosku o nowe zezwolenie na
pobyt w ciągu 30 dni od momentu zakończenia
stosunku pracy. Cudzoziemiec jest obowiązany
powiadomić pisemnie Wojewodę, który udzielił
tego zezwolenia, w ciągu 15 dni roboczych, o zakończeniu stosunku pracy.

Zielona Linia
Szczegółowe informacje i odpowiedzi na
nurtujące Cię pytania dotyczące zatrudnienia
możesz uzyskać w centrum informacyjno-konsultacyjnym służb zatrudnienia „Zielona Linia”,
tel. 19524 oraz na stronie Zielonej Linii: zielonalinia.gov.pl (PL/EN/RU).
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W Zielonej Linii uzyskasz informacje na temat
usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez urzędy pracy, jak również odpowiedzi na pytania z zakresu Ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Kodeksu pracy, w tym m.in. informacje na temat:
• aktualnych ofert pracy (krajowych i zagranicznych);
• uprawnieniach na rynku pracy;
• dofinansowaniu działalności gospodarczej;
• możliwości szkoleń i przekwalifikowania;
• refundacji kosztów zatrudnienia pracownika;
• rekrutacji pracowników;
• świadczeniach z Powiatowego Urzędu
Pracy;
• bazach teleadresowych powiatowych
urzędów pracy, agencji zatrudnienia,
centrów informacji i planowania kariery
zawodowej i innych.
Dodatkowo portal Zielona Linia oferuje usługi informacyjno-wspierające, tj.:
• autoposzukiwacz ogłoszeń o pracy;
• autoposzukiwacz ofert szkoleń;
• autoposzukiwacz pracowników;
• autoposzukiwacz informacji z regionów;
• fabryka CV, która daje Ci możliwość
stworzenia CV od podstaw oraz jego
przetłumaczenia;
• newsletter dla 4 grup odbiorczych: pracodawców, osób poszukujących pracy,
osób zainteresowanych powrotem do
Polski oraz ogólny.
Jeżeli sam jesteś pracodawcą – możesz zgłosić zapotrzebowanie na stanowiska pracy, a Zielona Linia zaangażuje się w wyszukanie osób,
które spełnią wymagane przez Ciebie kryteria.
Kontakt z Zieloną Linią jest bardzo prosty. Możesz zadzwonić pod numer: 19524 lub napisać
e-mail. Bez względu na to, jaką opcję wybierzesz,
zawsze dostaniesz pełne i aktualne informacje.

Instytucje: PUP oraz PIP
Powiatowy Urząd Pracy
we Wrocławiu (PUP)
Powiatowy Urząd Pracy (PUP) zajmuje się
szeregiem zadań związanych z promocją zatrudnienia oraz aktywizacją lokalnego rynku
pracy. PUP udziela m.in. pomocy bezrobotnym
i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia
(w szczególności poprzez pośrednictwo pracy),
prowadzi poradnictwo zawodowe i szkolenia
oraz udziela dotacji na podjęcie działalności
gospodarczej. PUP działa także w ramach platformy EURES (European Employment Services –
Europejskie Służby Zatrudnienia), która pomaga
osobom poszukującym pracy znaleźć zatrudnienie w Europie.
Ponadto PUP udziela pomocy pracodawcom
w pozyskiwaniu pracowników, w szczególności
poprzez refundowanie kosztów utworzenia stanowiska pracy dla nowozatrudnionego, finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawcy, czy też przy zatrudnianiu cudzoziemców w ramach zezwoleń na pracę sezonową
dla cudzoziemców spoza EOG (Europejskiego
Obszaru Gospodarczego) oraz w ramach tzw.
procedury „uproszczonej” - oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy dla obywateli Ukrainy,
Białorusi, Rosji, Gruzji, Armenii, Mołdawii.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
ul. Gliniana 20-22
50-525 Wrocław
Godziny przyjęć klientów:
poniedziałek-piątek 7.30-14.30
Więcej informacji znajdziesz na stronie:
wroclaw.praca.gov.pl (PL).

Numer dla połączeń zagranicznych:
+48 22 19524 bądź +48 22 537 54 00

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)

Adres korespondencyjny:
Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb
Zatrudnienia Zielona Linia
ul. Ciepła 40 (budynek E)
15-472 Białystok
e-mail: contact@zielonalinia.gov.pl
Godziny pracy infolinii:
poniedziałek-piątek 8.00-18.00

Państwowa Inspekcja Pracy zajmuje się egzekwowaniem przepisów prawa pracy, a także
bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadza
kontrole oraz podejmuje działania prewencyjne
mające na celu ograniczenie wypadków przy pracy
i poszanowanie prawa pracy przez pracodawców
i pracowników. Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy – w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

25

•

Okręgowy Inspektorat Pracy
we Wrocławiu
ul. Zielonego Dębu 22
51-621 Wrocław
tel. 71 37 10 430
e-mail: kancelaria@wroclaw.pip.gov.pl
Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu
nie odpowiada na anonimowe e-maile bądź
pocztę. Korespondencja powinna zawierać dokładne wskazanie:
• osoby, od której pochodzi,
• adresu tej osoby,
• sprawy, której dotyczy.
Nieodpłatne porady prawne w zakresie
prawa pracy w Okręgowym Inspektoracie
Pracy we Wrocławiu
Porady telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00
w Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji
Pracy (godziny mogą ulec zmianie).
tel. +48 801 002 006 – dla osób dzwoniących
z telefonów stacjonarnych.
tel. +48 459 599 000 – dla osób dzwoniących
z telefonów komórkowych.
Porady udzielane są osobiście w siedzibie
PIP, przy ul. Zielonego Dębu 22, w pokojach nr 2
i 3, w poniedziałek w godz. 10.00-18.00 oraz od
wtorku do piątku w godz. 10.00-14.00 (godziny
mogą ulec zmianie).
Więcej informacji znajdziesz na stronach WWW:
• Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu: wroclaw.pip.gov.pl/pl (PL);
• Główny Państwowy Inspektorat Pracy:
www.pip.gov.pl/pl (PL/EN).
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Poszukiwanie pracy
Dla tych, którzy planują podjęcie pracy we
Wrocławiu, mamy dobre wieści. Stolica Dolnego
Śląska oferuje wiele miejsc pracy, a stopa bezrobocia w mieście należy do najniższych w kraju.

Pracy możesz szukać na wiele sposobów,
zarówno poprzez bezpośredni kontakt z pracodawcą, jak i za pośrednictwem:
• sieci ofert Europejskiej Służby Zatrudnienia EURES (eures.praca.gov.pl PL/EN),
gdy pochodzisz z państw członkowskich
UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii;
• centralnej bazy ofert pracy powiatowych
urzędów pracy oferty.praca.gov.pl (PL);
• agencji pracy, których legalny rejestr
znajdziesz tu: www.kraz.praca.gov.pl
(PL); agencje zatrudnienia nie mogą pobierać opłat za znalezienie oferty pracy,
mogą to zrobić dopiero w przypadku zaistnienia konieczności np. przetłumaczenia dokumentów itp.;
• gazet z ogłoszeniami o pracę;
• portali internetowych z ofertami pracy
typu:
- LinkedIn
- Goldenline
- Jobrapido
- Jobpilot.pl
- Careerjet.pl
- Gazetapraca.pl
- Pracuj.pl
- Praca.pl
- Jobs.pl
- Absolvent.pl.

spowodować m.in. grzywnę, zaś niezłożenie
zeznania PIT nawet oskarżenie o przestępstwo
skarbowe. Na stronie podatki.gov.pl znajdziesz
szczegółowe informacje dotyczące wszystkich
rodzajów PIT-ów.
Do końca lutego każdego roku pracodawca musi wysłać pracownikowi bądź sam złożyć
do Urzędu Skarbowego formularz PIT-11, gdzie
znajdują się informacje o dochodach, kosztach
uzyskania przychodu, odprowadzonych zaliczkach na podatek, ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne. W praktyce zatem od 1 marca jest
możliwe przygotowanie odpowiedniej deklaracji podatkowej. Do 30 kwietnia każdy podatnik
musi złożyć zeznanie podatkowe PIT we właściwym urzędzie skarbowym (zależnie od adresu
zamieszkania). Termin ten jest nieprzekraczalny.
Co ważne dla małżeństw – w Polsce małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie. Jest to szczególnie korzystne w sytuacji, gdy jedna osoba nie
pracuje lub osiąga niski dochód. Istnieje jeden
warunek tego typu rozliczenia – terminowe złożenie odpowiedniej deklaracji PIT do 30 kwietnia.
Pomoc w rozliczeniu się z podatku możesz
uzyskać w punktach informacyjnych w urzędach
skarbowych i organizacjach pozarządowych. We
Wrocławiu znajduje się 5 urzędów skarbowych.
Przy składaniu PIT uwzględnia się adres Twojego
faktycznego zamieszkania, a nie adres zameldowania – płacisz podatki tam, gdzie mieszkasz.

Więcej informacji uzyskasz, dzwoniąc na
Zieloną Linię (19524) oraz odwiedzając stronę
internetową: zielonalinia.gov.pl (PL, EN, UK, RU).

Wyszukiwarka urzędów skarbowych:
www.wroclaw.pl/urzad-skarbowy-wroclaw
-wyszukiwarka
Wpisz swój adres zamieszkania, a wyszukiwarka wskaże Ci urząd skarbowy, w którym
powinieneś złożyć deklarację PIT.

Podatki
Rozliczenie podatku jest obowiązkiem każdego podatnika, niezależnie od źródła dochodu.
Pamiętaj, aby zrobić to w wyznaczonym terminie,
to jest nie później niż do 30 kwietnia każdego
roku (rozliczenie za rok poprzedzający).
Rozliczenie podatkowe składa się na specjalnych dokumentach, zwanych PIT-ami, dostępnych w każdym urzędzie skarbowym oraz
w Internecie. Bardzo popularnym i prostym sposobem rozliczania PIT-u jest droga internetowa.
Wystarczy posiadać specjalny program, który
jest do pobrania nieodpłatnie (np. e-pity) oraz
dostęp do Internetu.
Na rozliczenie deklaracji PIT mamy wyznaczony ściśle określony czas. Spóźnienie może
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Godziny otwarcia urzędów skarbowych
to zwykle:
- poniedziałek 7.30-18.00
- wtorek-piątek 7.30-15.30
Pamiętaj, że godziny mogą ulec zmianie
i warto je zawsze sprawdzić.
Urzędy skarbowe we Wrocławiu
Urząd Skarbowy Wrocław Fabryczna
ul. Ostrowskiego 5
53-238 Wrocław
tel. +48 71 797 73 00
Zasięg we Wrocławiu (osiedla):
Gajowice, Gądów Mały, Grabiszyn, Grabiszynek, Jarnołtów, Jerzmanowo, Kozanów,

Kuźniki, Leśnica, Maślice, Muchobór Mały,
Muchobór Wielki, Nowy Dwór, Oporów, Osiniec, Pilczyce, Popowice, Pracze Odrzańskie,
Stabłowice, Strachowice, Złotniki, Żerniki
Urząd Skarbowy Wrocław Krzyki
ul. Sztabowa 100
53-310 Wrocław
tel. +48 71 338 92 01
Zasięg we Wrocławiu (osiedla):
Bieńkowice, Bierdzany, Borek, Brochów, Gaj,
Jagodno, Klecina, Krzyki, Księże Małe, Księże Wielkie, Ołtaszyn, Opatowice, Partynice, Południe, Rakowiec, Tarnogaj, Świątniki,
Wojszyce
Urząd Skarbowy Wrocław Psie Pole
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław
tel. +48 71 326 52 00
Zasięg we Wrocławiu (osiedla):
Karłowice, Kleczków, Kłokoczyce, Kowale,
Lesica, Ligota, Lipa Piotrowska, Osobowice,
Pawłowice, Polanka, Polanowice, Popiele, Poświętne, Psie Pole, Rędzin, Różanka, Sołtysowice, Strachocin, Swojczyce
Urząd Skarbowy Wrocław Stare Miasto
ul. Inowrocławska 4
53-654 Wrocław
tel. +48 71 786 67 00
Zasięg we Wrocławiu (osiedla):
Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie,
Szczepin
Urząd Skarbowy Wrocław Śródmieście
ul. Piłsudskiego 27-29
50-044 Wrocław
tel. +48 71 343 53 76
Zasięg we Wrocławiu (osiedla):
Bartoszowice, Biskupin, Dąbie, Nadodrze,
Ołbin, Plac Grunwaldzki, Sępolno, Zacisze,
Zalesie
Konsultacje dla obcokrajowców
z rozliczania PIT-u
Fundacja Ukraina na kilka tygodni przed
końcem okresu rozliczeniowego podatku
od osób fizycznych (luty/marzec), prowadzi
konsultacje dla obcokrajowców. Obowiązują na
nie wcześniejsze zapisy, dlatego proponujemy
bezpośredni kontakt z Fundacją pod adresem:
infocukr@fundacjaukraina.eu
Więcej informacji na stronie: fundacjaukraina.eu
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legalności zatrudnienia – podlegają wszyscy pracodawcy i przedsiębiorcy, na rzecz których świadczona jest praca przez osoby fizyczne, w tym osoby
wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia
pracy. Jeśli więc zatrudniasz pracownika na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło – także musisz być
przygotowany na wizytę inspektora pracy.

Akcja „Rozliczaj PIT we Wrocławiu”
Każdego roku Wrocław organizuje akcję
„Rozliczaj PIT we Wrocławiu”, mającą zachęcić
pracujące tu osoby do rozliczania podatku na terenie miasta. Do wygrania są atrakcyjne nagrody.

NOTATKI
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Więcej informacji na stronach:
www.wroclaw.pl/portal/rozlicz-pit-wewroclawiu-2019 (PL)
www.wroclaw.pl/portal/files/dokumenty/18020/
PIT_ulotka%20_EN.pdf (EN)
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Edukacja
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Znajomość języka polskiego ułatwi Ci codzienne życie we Wrocławiu. Szybciej nawiążesz nowe znajomości, łatwiej porozumiesz
się z sąsiadami i kolegami z pracy oraz sprawniej załatwisz sprawy w urzędzie. W nauce języka polskiego pomogą Ci kursy (część
z nich jest bezpłatna bądź oferowana po niskich cenach) i kluby
językowe dla osób dorosłych o różnym stopniu zaawansowania.
Ważna jest też edukacja dzieci. W Polsce obowiązuje powszechny obowiązek szkolny. Każde dziecko w wieku od 6 do
18 lat musi chodzić do szkoły. Obowiązek ten dotyczy także
dzieci niemających obywatelstwa polskiego, bez względu na
status migracyjny ich rodziców w Polsce. Dla dzieci, które nie
mówią w języku polskim bądź posługują się nim w niewielkim
zakresie, przewidziano tzw. klasy przygotowawcze. W razie, gdy
dzieci nie korzystają z klas przygotowawczych, przysługują im 2
dodatkowe godziny w tygodniu z języka polskiego jako obcego. Szkoła może również zatrudnić asystenta międzykulturowego znającego język i kulturę kraju pochodzenia dziecka.
Warto też kontynuować naukę bądź dokształcać się w życiu dorosłym, wybierając szkoły policealne, szkoły wyższe czy
szkoły dla osób dorosłych, które przerwały naukę i są na różnym poziomie edukacji.
Z tego rozdziału naszego przewodnika dowiesz się:
- gdzie szukać kursów języka polskiego;
- czym są klasy przygotowawcze dla dzieci obcojęzycznych;
- na czym polega obowiązek szkolny;
- jakie etapy przewiduje polski system edukacji;
- jak zapisać dziecko do żłobka, przedszkola i szkoły;
- czym jest Centrum Kształcenia Ustawicznego;
- jakie szkoły międzynarodowe funkcjonują we Wrocławiu;
- gdzie szukać uczelni wyższych.
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Znajomość języka polskiego, nawet podstawowa, umożliwi Ci łatwiejszą komunikację
i porozumiewanie się ze znajomymi, sąsiadami,
kolegami z pracy czy zwykłymi przechodniami. Pozwoli Ci lepiej poznać historię Polski oraz
uczestniczyć w polskiej kulturze.
We Wrocławiu organizowane są kursy języka polskiego dla osób o różnym stopniu zaawansowania. Niektóre z nich, dofinansowane
przez miasto, są bezpłatne bądź oferowane po
atrakcyjnej cenie. Oprócz kursów językowych,
działają także kluby językowe, gdzie nauczysz
się języka polskiego w mniej formalnej atmosferze. Jest to też świetna okazja do poznania nowych osób.

Kursy języka polskiego
Let’s mów po polsku
„Let’s mów po polsku” to kursy języka polskiego organizowane przez Fundację Ukraina dla
obywateli krajów trzecich. Kursy są prowadzone
na różnym poziomie (od A1 do C1) i trwają średnio 3-4 miesiące. Uczestnicy spotykają się w jednej z dwóch 15-osobowych grup. Każdej osobie
zapewnione są niezbędne materiały do nauki –
materiały biurowe, podręcznik oraz autorskie zadania od nauczycieli. Grafik zajęć jest planowany
indywidualnie dla każdej grupy w oparciu o zgłoszone w ankietach preferowane dni i godziny.
Każdy cykl zajęć kończy się egzaminem z języka polskiego, który ma na celu zweryfikować nabyte przez uczniów kompetencje językowe. Po
otrzymaniu wyników wszyscy dostają wewnętrzny
certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
Dla najbardziej aktywnych i uzyskujących
najlepsze wyniki w nauce kursantów przewidziana jest możliwość przystąpienia do państwowego egzaminu z języka polskiego jako obcego.
Wybrani uczestnicy uzyskają nieodpłatnie certyfikat zatwierdzony przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako
języka obcego.
Dzięki dofinansowaniu z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz
budżetu państw, cena zajęć jest bardzo niska –
za cały 128-godzinny kurs opłata wynosi 384 zł.
Jedna godzina lekcyjna kosztuje tylko 3 zł.

Więcej informacji:
e-mail: letsmow@funcjaukraina.eu
WWW: fundacjaukraina.eu/kursy-jezykapolskiego-lets-mow
„Polski na luzie”
Projekt ten to bezpłatne lekcje polskiego dla
wszystkich migrantów/ek. Zajęcia są przeznaczone
dla dwóch grup (początkującej oraz zaawansowanej) i odbywają się w każdą niedzielę w siedzibie
Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego
(pl. Dominikański 6, II piętro, sala 210).
Więcej informacji:
WWW: www.facebook.com/
groups/368942013770207
Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla
Cudzoziemców (Uniwersytet Wrocławski)
Istnieje również możliwość zapisania się na
płatne kursy języka polskiego do Szkoły Języka
Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców na Uniwersytecie Wrocławskim. Szkoła oferuje szeroki wybór płatnych szkoleń na różnym poziomie
nauczania, w tym: kurs semestralny, roczny kurs
przygotowawczy, intensywny kurs letni, kurs dokształcający dla nauczycieli oraz kurs na zlecenia.
Więcej informacji:
Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla
Cudzoziemców
pl. Nankiera 15b (pokój 6)
50-140 Wrocław
tel. +48 71 375 25 70
e-mail: sjpkc@uwr.edu.pl
WWW: www.sjpik.uni.wroc.pl/pl
Studium Języków Obcych (Politechnika
Wrocławska)
Także Politechnika Wrocławska oferuje płatne kursy języka polskiego: kursy letnie, 60-godzinne kursy semestralne, intensywny kurs języka polskiego na różnych poziomach nauczania.
Więcej informacji:
Politechnika Wrocławska Studium Języków
Obcych (bud. H-4)
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 8
50-370 Wrocław
tel. + 48 71 320 31 17, +48 71 320 31 87
e-mail: sekretariat.sjo@pwr.edu.pl
WWW: sjo.pwr.edu.pl
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Podstawowa nauka języka
polskiego

„Wrocław na językach świata”
Celem tej bezpłatnej inicjatywy jest przełamanie barier językowych i kulturowych oraz wsparcie
procesu integracji osób z zagranicy mieszkających, uczących się lub pracujących we Wrocławiu.
Chętni spotykają się w parach lub grupach i rozmawiają o codziennym życiu, o tym, co ich łączy,
różni, pasjonuje oraz bawi. Jest to zarazem świetny sposób na poznanie nowych znajomych.
Wrocławskie Centrum Integracji
ul. Strzegomska 49
53-611 Wrocław
tel. +48 576 119 521
e-mail: kontakt@wnjs.pl
WWW: www.wnjs.pl
„Polish speaking club”
Klub prowadzony przez Fundację Ukraina
stwarza możliwość nie tylko ćwiczenia języka
polskiego, ale również podzielenia się doświadczeniem integracji w nowym środowisku. Wspólnie poszukamy rozwiązań problemów, na które
natknąłeś się po przeprowadzce do Polski. Nie
obowiązują żadne zapisy, jeśli chcesz po prostu
przyjdź na spotkanie. Spotkania odbywają się
dwa razy w tygodniu.
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Więcej informacji:
WWW: www.facebook.com/polish.
speaking.club
Inne kursy języka polskiego
Jeśli zaczynasz pracę w międzynarodowej korporacji, warto na starcie zapytać pracodawcę, czy
firma uruchamia kursy językowe dla nowych pracowników bądź poleca jakieś miejsca do nauki.
A może studiujesz? Jeśli tak, jest duże prawdopodobieństwo, że Twoja uczelnia organizuje
kursy języka polskiego. Udaj się do osoby, która jest opiekunem Twojego roku i dowiedz się
więcej.
Jeśli znasz już dobrze polski i chcesz uzyskać
certyfikat poświadczający jego znajomość, odwiedź stronę Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi
egzaminu oraz terminów:
Więcej informacji:
www.certyfikatpolski.pl

Klasy przygotowawcze
dla dzieci obcojęzycznych
Jeśli Twoje dziecko nie mówi w języku polskim bądź posługuje się nim słabo, możesz zapisać je do klasy przygotowawczej.
Czym jest klasa przygotowawcza?
Do klasy przygotowawczej chodzą dzieci,
które rozpoczynają naukę w polskiej szkole.
Oferta kierowana jest do dzieci obcojęzycznych (w tym migrantów/ki) oraz dzieci powracających do Polski z emigracji. W klasie przygotowawczej dzieci mają większą liczbę zajęć
języka polskiego. Uczą się codziennej komunikacji, ale też słów i wyrażeń z matematyki, przyrody, historii i innych przedmiotów szkolnych.
Poznają polską kulturę, biorą udział w lekcjach
tematycznych i zajęciach integracyjnych, lepiej
poznają miasto. Jednocześnie dziecko nie traci
roku, ponieważ realizuje podstawę programową dla swojego poziomu.
Klasy zostały stworzone dla dzieci i młodzieży
w wieku od 6 do 19 lat, które rozpoczynają naukę
w szkole i nie znają języka polskiego. Edukacja
w tej klasie trwa od 4 tygodni do 12 miesięcy. Zapisy odbywają się w ciągu całego roku, a nauka
w klasie przygotowawczej jest bezpłatna. Rodzice
otrzymują wsparcie, np. konsultacje z nauczycielami, szkolenie z zasad edukacji w polskiej szkole.
Dlaczego warto zapisać dziecko do klasy
przygotowawczej?
Nieznajomość języka to przeszkoda, która
utrudnia dziecku dostęp do wiedzy, wyrażanie
siebie i komunikowanie się z innymi dziećmi.
Dziecko może wtedy odczuwać stres i frustrację.
Szkoły, w których działają klasy
przygotowawcze. Tam uzyskasz
szczegółowe informacje:
Szkoła Podstawowa nr 4
53-140 Wrocław
ul. Powstańców Śląskich 210-218
tel. +48 71 798 69 03
e-mail: sekretariat.sp004@
wroclawskaedukacja.pl
Szkoła Podstawowa nr 74
im. Prymasa Tysiąclecia
ul. Kleczkowska 2
50-227 Wrocław
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tel. +48 71 798 68 63
e-mail: sekretariat.sp074@
wroclawskaedukacja.pl
Szkoła Podstawowa nr 83
im. Jana Kasprowicza
al. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 32
51-160 Wrocław
tel. +48 71 798 68 69
e-mail: sp83.sekretariat@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 90
im. prof. Stanisława Tołpy
ul. Orzechowa 62
50-540 Wrocław
tel. +48 71 798 68 73
e-mail: sp90wro@op.pl
Szkoła Podstawowa nr 109
im. Edwarda Dembowskiego
ul. Inżynierska 54
53-230 Wrocław
tel. +48 71 798 68 39
e-mail: sekretariat.sp109@
wroclawskaedukacja.pl
Liceum Ogólnokształcące nr XV
im. mjr Piotra Wysockiego
ul. Wojrowicka 58
54-436 Wrocław
tel. +48 71 798 67 39
e-mail: sekretariat@loxv.wroclaw.pl
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
ul. Zemska 16c
54-440 Wrocław
tel. +48 71 798 69 15
e-mail: sekretariat@sp113.wroc.pl
Działanie koordynowane przez Departament
Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia w ramach
Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego.
Więcej informacji znajdziesz na: www.
wielokultury.wroclaw.pl/klasy-przygotowawczedla-dzieci-obcojezycznych/ (PL/EN/UK).

System edukacyjny
Polski system edukacji podzielony jest na następujące etapy:
• przedszkole (dla dzieci w wieku 3-5/6 lat);
• szkoła podstawowa (8 klas; dla dzieci
w wieku 6/7-14/15 lat);

•

szkoły ponadpodstawowe (różnego typu,
nauka w nich trwa 3, 4 lub 5 lat).

Zgodnie z prawem w Polsce, dziecko ma:
1. Od 3 roku życia prawo do nauki.
2. Od 6 roku życia obowiązek rocznego
przygotowania przedszkolnego.
3. Od 7 roku życia obowiązek szkolny trwający do ukończenia szkoły podstawowej
(nie dłużej niż do 18 roku życia).
4. Obowiązek nauki do ukończenia 18 roku
życia.
Na czym polega realizacja obowiązku
szkolnego?
• Dziecko jest objęte obowiązkiem szkolnym od 7 roku życia do ukończenia VIII
klasy szkoły podstawowej, nie dłużej niż
do ukończenia przez ucznia 18 roku życia.
• Od 1 września 2019 r. obowiązek szkolny spełnia się poprzez zapisanie dziecka
do szkoły podstawowej – publicznej albo
niepublicznej.
Kto kontroluje spełnianie obowiązku
szkolnego?
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo oświatowe dyrektorzy podstawowych szkół publicznych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego. W procedurze kontroli realizacji obowiązku
szkolnego mają kierować się miejscem zamieszkania, a nie zameldowania ucznia. Dyrektorzy
niepublicznych i publicznych szkół podstawowych o przyjęciu ucznia do szkoły są obowiązani
powiadomić dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w której obwodzie uczeń mieszka, oraz
informować go o wypełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego.
Czym grozi niespełnianie obowiązku
szkolnego?
Niespełnianie obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki może doprowadzić do ukarania grzywną rodziców, a nawet w skrajnych
przypadkach pozbawienia władzy rodzicielskiej.
Wraz z ukończeniem przypisanego wieku obowiązek szkolny ustaje, chociażby wcześniej nie
był wypełniany (na przykład z powodu przebywania dziecka w kraju, w którym obowiązują
inne zasady systemu oświaty). Obowiązek może
być odroczony do dziesiątego roku życia dziecka w przypadku niepełnosprawności. Decyzję
podejmuje się na podstawie opinii wydawanej
przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
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Kluby językowe

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
ul. Kościuszki 31/1
50-011 Wrocław
tel. +48 71 798 68 28
WWW: www.ppp1.wroc.pl
Ważne egzaminy
W życiu edukacyjnym ucznia w Polsce mają
miejsce 2 lub 3 ważne egzaminy:
1. egzamin ósmoklasisty (trzy części: j. polski, matematyka oraz język obcy nowożytny) – po ukończeniu szkoły podstawowej
i uzyskaniu promocji do kontynuowania
nauki w szkole ponadpodstawowej;
2. egzamin maturalny (ustny oraz pisemny) –
po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej
i uzyskaniu promocji na studia wyższe;
3. egzamin licencjacki bądź obrona pracy
magisterskiej – w przypadku podjęcia
decyzji o studiach wyższych.
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Inne informacje
Miejskie autobusy i tramwaje (MPK) we Wrocławiu są bezpłatne dla uczniów wrocławskich
szkół za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.
Informacje na temat poszczególnych etapów
kształcenia w Polsce i zmian w oświacie znajdziesz na:
eurydice.org.pl/system-edukacji-w-polsce (PL/EN).
Więcej o prywatnej, niepublicznej edukacji
znajdziesz na: eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-private
-education-56_pl (PL/EN).
Co roku we wrześniu prezentowana jest aktualizowana lista wrocławskich placówek edukacyjnych: bip.um.wroc.pl/artykul/172/2924/zbiorczy
-wykaz-szkol-i-placowek (PL).
Za realizację zadań z zakresu nadzoru nad
działalnością jednostek oświatowych w obszarze
spraw finansowych, administracyjnych i organizacyjnych odpowiada Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Departament Edukacji
ul. W. Bogusławskiego 8-10, V piętro, pok. 503
50-031 Wrocław
tel. +48 71 777 85 16
e-mail: deu@um.wroc.pl
poniedziałek-piątek 7.45-15.45.

Żłobki i kluby dziecięce
Celem żłobka i klubu dziecięcego jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej
z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi). Istnieją jednak między nimi pewne różnice.
W żłobku opieka sprawowana jest nad dziećmi
od ukończenia przez nie 20. tygodnia życia
do lat 3. Natomiast w klubie opieka sprawowana jest nad dziećmi od ukończenia przez nie 1.
roku życia (również do lat 3). Dlatego w żłobku,
oprócz osób z odpowiednim wykształceniem
pedagogicznym lub psychologicznym oraz doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi, zatrudnione są pielęgniarki lub położne. Kluby dziecięce są też mniejsze niż żłobki, mogą mieć nie
więcej niż 30 miejsc. Dzieci mają tam zapewnioną opiekę, a poprzez zabawę zdobywają nowe
doświadczenia i umiejętności, w której (inaczej
niż w żłobku), mogą uczestniczyć także rodzice.
Więcej informacji o różnicach między żłobkiem a klubem dziecięcym znajdziesz tutaj: zielonalinia.gov.pl/zlobek-i-klub-dzieciecy-33256
Pamiętaj, żeby sprawdzić, czy wybrane przez
Ciebie miejsce jest wpisane do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych. W tym celu wystarczy, że
wejdziesz na stronę ofert Wrocławskiego Zespołu Żłobków: rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/oferta.
Zasady rekrutacji do żłobków
Składanie wniosków do żłobków odbywa
się w systemie ciągłym – całorocznym, za pomocą systemu elektronicznego. Warunkiem zarejestrowania wniosku jest wypełnienie wniosku
w formie elektronicznej (warto poprosić o pomoc osoby znające język polski). W rekrutacji
mogą uczestniczyć dzieci, które mają miejsce zamieszkania na terenie miasta Wrocławia. Wniosek złożony za pomocą systemu elektronicznego
można edytować do momentu zakwalifikowania
dziecka do żłobka.
W dniu przyjęcia do żłobka dziecko musi
mieć ukończone co najmniej 20 tygodni życia.
W przypadku większej liczby dzieci rekrutowanych do żłobka niż liczba miejsc w żłobku – ustalana jest liczba punktów za dodatkowe kryteria.
Pamiętaj, że jeśli będziesz składać dodatkowe
zaświadczenia (np. zaświadczenia z zakładu pracy
o zatrudnieniu, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego czy pobieraniu nauki w systemie dziennym), powinny być one wystawione
w okresie nieprzekraczającym 3 miesięcy przed
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dniem ich złożenia w żłobku. Zaświadczenie w innym języku zawsze musi być przetłumaczone na
język polski u tłumacza przysięgłego.
Po uzyskaniu informacji przesłanej drogą
elektroniczną o zakwalifikowaniu się dziecka do
żłobka, rodzic musi dostarczyć w wyznaczonym
terminie wydrukowany wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających spełnianie
kryteriów.
Dokumentami potwierdzającymi spełnienie
kryterium zamieszkania na terenie Wrocławia są
przedłożone do wglądu dokumenty potwierdzające zamieszkanie dziecka przynajmniej z jednym z rodziców lub prawnym opiekunem na terenie miasta Wrocławia, w tym:
• dowód osobisty rodzica lub prawnego
opiekuna;
• zaświadczenie potwierdzające meldunek
stały lub czasowy dotyczące przynajmniej
jednego z rodziców lub prawnych opiekunów oraz dziecka;
• inny dokument potwierdzający zamieszkanie, np. umowa najmu lokalu
mieszkalnego;
• karta pobytu lub niebieska karta UE może
być dokumentem potwierdzającym zamieszkanie, jeżeli zawiera informację
o miejscu zamieszkania we Wrocławiu.
W innym przypadku należy przedłożyć
np. umowę najmu mieszkania lub inny
dokument, z którego wynika, że rodzic
lub opiekun prawny dziecka zamieszkuje
na terenie Wrocławia.
Jeśli będziesz mieć pytania dotyczące rekrutacji do żłobków, możesz kierować je na infolinię
Urzędu Miejskiego: +48 71 777 77 77, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.45.
Szczegółowe informacje uzyskać także pod
adresem:
Administracja żłobków
ul. Fabryczna 15
53-609 Wrocław
tel. +48 71 365 03 46
faks: +48 71 365 03 47
WWW: www.wzz.wroc.pl

Przedszkola
Dziecko może być zapisane do przedszkola
od 3 roku życia, a w uzasadnionych przypadkach
rodzice mogą starać się o zapisanie do przed-

szkola 2,5-rocznego dziecka. Dziecko między 3
a 5 rokiem życia ma prawo do nauki, natomiast
6-latek ma taki obowiązek.
Jeśli chcesz zapisać dziecko do przedszkola,
możesz wybrać jakiekolwiek miejsce we Wrocławiu, które wyda Ci się odpowiednie. Dzieje się
tak, gdyż przedszkola (w przeciwieństwie do szkoły podstawowej) nie podlegają rejonizacji i możesz sam decydować o miejscu, a nawet – w przypadku 6-latków – zapisać dziecko do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Zasady rekrutacji do przedszkoli
Rekrutacja ma 2 etapy:
1. Postępowanie rekrutacyjne.
2. Postępowanie uzupełniające – odbywa
się do placówek, które po pierwszym
etapie rekrutacji dysponować będą wolnymi miejscami.
Obydwa etapy odbywają się on-line przez platformę internetową: https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl
Przeprowadza je komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danej placówki. Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca wykazane
przez placówkę w danej grupie wiekowej. Liczbę miejsc dla poszczególnych grup wiekowych
określa dyrektor przedszkola po zebraniu woli
kontynuacji od rodziców dzieci dotychczas
uczęszczających do danej placówki.
Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują
dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie
Wrocławia, dlatego dokumenty poświadczające
miejsce Waszego zamieszkania będą kluczowe. Dzieci zamieszkałe poza Wrocławiem będą
przyjmowane na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta.
Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie jest potwierdzone zameldowaniem stałym, czasowym bądź innym dokumentem na to
jednoznacznie wskazującym.
Terminy rekrutacji i jej przebieg
I ETAP
1. Składanie wniosku
Zwykle w marcu (warto sprawdzić te informacje na stronach urzędu miasta)
należy złożyć wniosek o przyjęcie do
przedszkola/oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
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We Wrocławiu znajduje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ktorej pracownicy
poslugują się językami obcymi i będą w stanie
wesprzeć Ciebie i Twoje dziecko. Jeśli zechcesz
zdiagnozować swoje dziecko, udaj się do:

II ETAP
1. Składanie wniosków i wyniki rekrutacji
Zwykle II etap kończy się w całości
w czerwcu. Jeśli zostaną wolne miejsca,
można udać się do dyrektora placówki
ze swoim wnioskiem. Jeśli nie pozostaną, a Twoje dziecko ma prawo do nauki
(3–5 lat), możesz wybrać przedszkole prywatne. Natomiast jeśli Twoje dziecko ma
obowiązek szkolny, Gmina zaoferuje Ci
przedszkole bądź oddział przedszkolny,
gdzie zostały wolne miejsca i (niezależnie
od miejsca Twojego zamieszkania) Twoje
dziecko będzie mogło tam podjąć naukę.
Wypełnianie wniosku o przyjęcie dziecka
do przedszkola
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Rekrutacja do przedszkoli prowadzona jest
z wykorzystaniem systemu elektronicznego na
stronie https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl
Aktualnie platforma działa wyłącznie w języku polskim, dlatego jeśli jeszcze nie mówisz
w tym języku, masz dwa wyjścia: poproś osobę
zaufaną o pomoc ze złożeniem wniosku na platformie albo udaj się do wybranej placówki osobiście i poproś o pomoc przy składaniu wniosku.
Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na
przyjęcie kandydata do przedszkola.
Aby poprawnie wypełnić wniosek, musisz:
• wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów;
• wybrać z listy maksymalnie 3 placówki,
które Ci odpowiadają;
• utworzyć listę ich preferencji – ustal kolejność placówek, zaczynając od najważniejszej (placówka pierwszego wyboru);
• zaznaczyć kryteria, które spełnia Twoje
dziecko;
• wydrukować wniosek z załącznikami,
• dołączyć wymagane dokumenty/zaświadczenie*, podpisać i złożyć w przedszkolu/
szkole podstawowej pierwszego wyboru.

*Oświadczenia potwierdzające spełnianie
kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany
do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust.
6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Druki oświadczeń, stanowiące załączniki,
dostępne są na stronie elektronicznej rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych.
Jeśli chcesz zrezygnować z miejsca w placówce, do której zakwalifikowało się Twoje dziecko, to po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych musisz złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji
z miejsca w danej jednostce.
Jeśli Twoje dziecko otrzymało odmowę
przyjęcia, możesz:
1. Prosić komisję o uzasadnienia odmowy
przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do
publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych.
2. Wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Sekretariat Wydziału Przedszkoli i Szkół
Podstawowych Departamentu Edukacji
Urzędu Miejskiego Wrocławia
ul. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław,
IV piętro, pok. 446
tel. +48 71 777 87 06
e-mail: wpp@um.wroc.pl

Szkoły podstawowe
Podczas zapisów do szkół podstawowych
obowiązuje rejonizacja, tzn. dziecko powinno
trafić do szkoły, przypisanej do rejonu, w którym
mieszka. W szkole podstawowej Twoje dziecko
łącznie spędza 8 lat.
Zgłoszenie do szkoły obwodowej/
rejonowej
Kandydaci mają zapewnione miejsce w szkole obwodowej/rejonowej ze względu na swoje
miejsce zamieszkania. To znaczy, że wybranie na
pierwszej pozycji szkoły obwodowej i złożenie

WROMIGRANT – przewodnik dla migrantów/ek i konsultantów/ek międzykulturowych

w odpowiednim terminie wniosku do tej szkoły
jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do klasy I. Wniosek jest jednocześnie oświadczeniem
o woli nauki w tej szkole. Do zgłoszenia dołącza
się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń. Na potrzeby
rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie jest potwierdzone zameldowaniem stałym, czasowym
bądź innym dokumentem, który na to wskazuje.
Ważne: Szkoły podstawowe podlegają
rejonizacji. Jeśli jednak Twoje dziecko realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne (tzw. „zerówkę”) w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła
w rejonie/obwodzie, w którym zamieszkujesz, na
Twój wniosek jest przyjmowane do I klasy tej samej szkoły, w której do tej pory się uczyło w „zerówce”, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, na zasadach tzw. kontynuacji.
Istnieje kontrola obowiązku szkolnego
i w przypadku, gdy rodzic nie zadba o uczęszczanie dziecka do szkoły, dyrektor ze szkoły obwodowej/rejonowej ma prawo nałożyć na rodzica
kary w łącznej wysokości nawet do 50 000 tys. zł.
Zgłoszenie do szkoły podstawowej innej
niż obwodowa
Jako rodzic musisz pamiętać, że jeśli wybierasz szkołę inną niż ta w Twoim rejonie,
to pierwszeństwo do niej mają zawsze dzieci
z obwodu danej szkoły.
Dyrektor każdej placówki powołuje komisję
rekrutacyjną. Sama rekrutacja ma dwa etapy:
1. Postępowanie rekrutacyjne na platformie elektronicznej: rekrutacje.edu.wroclaw.pl. Wybierasz trzy placówki, z tego
ostatnia z nich zawsze musi być Twoją
szkołą obwodową/rejonową, ponieważ
w niej zawsze będzie miejsce dla Twojego dziecka.
2. Postępowanie uzupełniające do szkół
dysponujących wolnymi miejscami –
wniosek składasz osobiście w placówce.
Ważne! Do rekrutacji na wolne miejsca
przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania
na terenie Wrocławia, dlatego pamiętaj, że dokumenty poświadczające miejsce Twojego zamieszkania będą kluczowe. Dzieci zamieszkałe
poza Wrocławiem będą przyjmowane na wolne
miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb
mieszkańców miasta.

Przebieg rekrutacji
I ETAP
1. Składanie wniosku. Wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru, podpisany przez rodzica/ prawnego opiekuna
wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Wyniki rekrutacji. W momencie gdy Twoje dziecko dostanie się do innej szkoły niż
rejonowa/obwodowa, niezwłocznie musisz powiadomić obwodową szkołę podstawową o spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole. Jeśli dziecko nie dostało
się do wybranej szkoły, a zostały w niej
wolne miejsca, można przystąpić do etapu drugiego rekrutacji, poprzez złożenie
aplikacji bezpośrednio do tej szkoły.
II ETAP
3. Składanie wniosków i wyniki rekrutacji.
Wypełnianie wniosku o przyjęcie dziecka
do szkoły podstawowej
Jako rodzic wypełniasz i składasz zgłoszenie/
wniosek o przyjęcie Twojego dziecka do szkoły
w terminie wskazanym w postępowaniu rekrutacyjnym. Co istotne, data i godzina: wypełnienia
wniosku w systemie informatycznym, wydrukowania wniosku, złożenia wniosku w placówce –
nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.
Wniosek możesz pobrać też w dowolnej szkole i po wypełnieniu złożyć go w szkole
pierwszego wyboru.
Jeśli chcesz zrezygnować z miejsca w placówce, musisz złożyć pisemne oświadczenie
z rezygnacji z miejsca w danej jednostce.
Jeśli chcesz się odwołać od decyzji odmowy przyjęcia Twojego dziecka do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkujesz, to możesz:
• wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata do danej szkoły podstawowej
w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych;
• wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uzasadnienia;
• złożyć skargę do sądu administracyjnego
na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły
podstawowej.
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2. Wyniki rekrutacji
Zazwyczaj do maja każdego roku podawane są wyniki rekrutacji.
Po ukończeniu I etapu rekrutacji, jeśli
zostały miejsca, wskazywane są miejsca
w placówkach najbliżej Twojego miejsca
zamieszkania. Jeśli nie, to bierzesz udział
w kolejnym etapie rekrutacji on-line.

sposób Twoje dziecko może do takiej klasy zaaplikować. Poniżej prezentujemy ofertę na rok
szkolny 2019/2020. Może się ona zmienić w kolejnym roku, dlatego pytania najlepiej kierować
bezpośrednio do poniższych szkół bądź Departamentu Edukacji.

•

Po wejściu na stronę rekrutacje.edu.
wroclaw.pl i kliknięciu w poziom rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie
możliwość wejścia do systemu za pomocą numeru PESEL („Wprowadź wniosek
kandydata spoza systemu”).
W pierwszym kroku wypełniania wniosku
należy podać hasło, za pomocą którego
możliwe będzie logowanie do systemu.
Należy pamiętać, aby przy wypełnianiu
wniosku podać adres e-mail, który będzie
używany w celu przypomnienia hasła.

L.p.

Nazwa i adres szkoły

Liczba klas
dwujęzycznych

Liczba
miejsc

Język

Przedmioty w systemie
dwujęzycznym

•

1.

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Nowowiejska 78
tel. 71 798 68 36

1

28

niemiecki

informatyka,
wiedza o społeczeństwie

2.

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Jelenia 7
tel. 71 798 67 03

2

60

angielski

historia, geografia, wiedza o społeczeństwie

3.

Szkoła Podstawowa nr 9
ul. Nyska 66
tel. 71 798 68 72

1

28

niemiecki

informatyka,
wiedza o społeczeństwie

4.

Szkoła Podstawowa nr 17
w ZSP nr 17
ul. Wieczysta 105
tel. 71 798 69 23

2

56

hiszpański

historia,
wiedza o społeczeństwie

5.

Szkoła Podstawowa nr 29
ul. Kraińskiego 1
tel. 71 798 67 20

1

30

niemiecki

w klasie VII: muzyka, informatyka;
w klasie VIII: edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka

6.

Szkoła Podstawowa nr 66
ul. Dembowskiego 39
tel. 71 798 67 10

1

30

angielski

biologia, informatyka

Kandydaci uczęszczający obecnie do szkół
prowadzonych przez Miasto Wrocław:
• Szkoła, do której obecnie uczęszcza kandydat, w odpowiednim terminie, wyda login
i hasło tymczasowe do systemu rekrutacji.
• Po wejściu na stronę rekrutacje.edu.
wroclaw.pl i kliknięciu w poziom rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie
możliwość wejścia do systemu za pomocą otrzymanego loginu i hasła.
• Po zmianie hasła można wypełnić, zapisać i wydrukować wniosek.
• Należy pamiętać, aby przy wypełnianiu
wniosku podać adres e-mail, który będzie
używany w celu przypomnienia hasła.

Szkoła Podstawowa nr 71
ul. Podwale 57
tel. 71 798 68 60

4

7.

120

angielski

geografia, plastyka, matematyka,
informatyka, chemia, biologia

Źródło: https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl

Szkoły ponadpodstawowe
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•

Absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej
mogą dalej kontynuować naukę w czteroletnich
liceach ogólnokształcących, pięcioletnich technikach bądź trzyletnich branżowych szkołach I stopnia. Wybierając oddziały w szkole, należy zwrócić
uwagę, aby język obcy był kontynuowany ze szkoły podstawowej. Ważne jest to też, aby kandydat
zakwalifikowany do szkoły ponadpodstawowej
kształcącej w zawodach w terminie określonym
w harmonogramie pobrał w sekretariacie tej szkoły skierowanie na badania lekarskie. Szczegółowych informacji na temat przeprowadzania badań
udzielają szkoły kierujące na badania oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu.

Warto wiedzieć, że są różne programy dofinansowania edukacji: stypendia, zasiłki itd. Warto dowiedzieć się o nich więcej w Departamencie Edukacji.
Przebieg rekrutacji
1. Logowanie do systemu elektronicznej
rekrutacji
Szkoła, do której obecnie uczęszcza kandydat, w odpowiednim terminie, wyda login i hasło
tymczasowe do systemu rekrutacji: rekrutacje.
edu.wroclaw.pl. Po zmianie hasła należy wypełnić, zapisać i wydrukować wniosek.
Kandydaci uczęszczający obecnie do szkół
niepublicznych i nieuczęszczający nigdy do
szkoły/przedszkola/placówki prowadzonej przez
Miasto Wrocław:
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2. Przygotowanie wniosku i dostarczenie dokumentów do placówki
• Po zalogowaniu na konto należy wygenerować elektronicznie wniosek.
• Wpisać lub zweryfikować dane osobowe
kandydata i rodziców.
• Wybrać z listy oddziały w maks. 3 szkołach ponadpodstawowych.
• Utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność szkół, zaczynając od tej, której wybór jest preferowany, szkoła ta będzie
nazywana szkołą pierwszego wyboru.
• Wydrukować wniosek i zanieść do placówki pierwszego wyboru z załącznikami, jeżeli dotyczy (w terminie określonym w harmonogramie).
Uzupełnienie elektronicznego wniosku
Należy zalogować się do systemu
elektronicznego naboru (w terminie
określonym w harmonogramie) i wypełnić:
• oceny ze świadectwa i wyniki egzaminu
ósmoklasisty,
• zaznaczyć inne osiągnięcia wymienione
na świadectwie,

•
•

zaznaczyć spełnianie dodatkowych kryteriów,
zanieść kopię wyników z egzaminu
ósmoklasisty oraz kopię świadectwa do
placówki pierwszego wyboru (nie należy
drukować wniosku ponownie).

3. Wybór szkół
Jako rodzic kandydata musisz dokładnie
zapoznać się z ofertą szkół, szczególnie zwrócić
uwagę na terminy złożenia do odpowiednich
szkół pisemnej deklaracji przystąpienia ucznia
do sprawdzianów kompetencji językowych/
innych oraz próby sprawności fizycznej. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów w wybranych trzech szkołach ponadpodstawowych objętych rekrutacją, tworząc własną
listę preferencji. Listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do oddziału sporządzane są zgodnie z liczbą uzyskanych punktów
rekrutacyjnych. Liczba punktów rekrutacyjnych
uzyskana w danej szkole jest sumą punktów naliczonych za: oceny na świadectwie ukończenia
szkoły, wyniki egzaminu ósmoklasisty, inne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz wyniki
dodatkowego sprawdzianu kompetencji językowych/innych, próby sprawności fizycznej.
Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru wydrukowanego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami jest warunkiem naliczenia punktów rekrutacyjnych.
W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może być przyjęty tylko do jednej szkoły.
4. Składanie dokumentów
Kandydat powinien złożyć wniosek podpisany przez rodzica oraz wychowawcę w szkole
pierwszego wyboru w wyznaczonym terminie.
W przypadku kandydatów spoza Wrocławia na
wniosku nie jest wymagany podpis wychowawcy.
Do wniosku załącza się w odpowiednim terminie:
• kopie świadectwa ukończenia szkoły
oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, potwierdzone jako
zgodne z oryginałem przez dyrektora
szkoły, którą kandydat ukończył;
• dokumenty potwierdzające spełnianie
pozostałych kryteriów, jeśli są wymagane.
5. Potwierdzenie woli nauki
Kandydat sprawdza w odpowiednim terminie w szkole pierwszego wyboru lub na stronie rekrutacji, do którego oddziału i do której
szkoły z listy wyborów został zakwalifikowany.
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Dwujęzyczne klasy siódme
Jeśli Twoje dziecko mówi bardzo dobrze
w języku polskim, ma ono również możliwość
nauki w klasie dwujęzycznej pod koniec podstawówki. Warto sprawdzić w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, które szkoły
podstawowe posiadają taką ofertę oraz w jaki

W przypadku, gdy kandydat (ani jego rodzic) nie złoży w szkole oryginałów dokumentów
w wyznaczonym terminie, oznaczać to będzie
świadomą rezygnację z miejsca w tej szkole.
6. Rekrutacja uzupełniająca
Rekrutacja uzupełniająca do szkół dysponujących wolnymi miejscami po pierwszym etapie
rekrutacji odbywa się tak samo z wykorzystaniem
elektronicznego systemu rekrutacji. W rekrutacji
uzupełniającej mogą wziąć udział wszyscy kandydaci: nieskładający podań w pierwszym etapie rekrutacji, niezakwalifikowani do placówek
oraz zakwalifikowani i przyjęci. Ci ostatni, w celu
przyjęcia do placówki w rekrutacji uzupełniającej,
muszą w odpowiednim terminie zrezygnować
z wcześniej zadeklarowanego przyjęcia w szkole,
do której dostali się w pierwszym etapie rekrutacji. Termin złożenia rezygnacji jest również terminem potwierdzenia przyjęcia do placówki w rekrutacji uzupełniającej.
7. Kryteria rekrutacji:
wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły oceny z j. polskiego, matematyki i dwóch
innych przedmiotów;
• wyniki egzaminu ósmoklasisty; egzamin
ten odbywa się na wiosnę;
• szczególne osiągnięcia ucznia;
• ukończenie szkoły z wyróżnieniem;
• aktywność społeczna.
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Laureaci konkursów i olimpiad wskazanych
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej otrzymują prawo pierwszeństwa przyjęcia.
Gdzie można uzyskać szczegółowe
informacje o rekrutacji?
1. na stronie rekrutacji: rekrutacje.edu.
wroclaw.pl (tylko w j. polskim);
2. w Centrum Informacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, tel. +48 71 777 77 77
(w godz. 8.00-15.45);
3. w szkole podstawowej, do której kan-

dydat uczęszcza, u wychowawców klas
i pedagogów;
4. w szkole pierwszego wyboru;
5. na stronach www szkół ponadpodstawowych;
6. w Szkolnych Ośrodkach Kariery:
Szkoły Podstawowej nr 4
ul. Paulińska 14
53-140 Wrocław
tel. +48 71 798 67 25;
Liceum Ogólnokształcące nr V
ul. Hutnicza 45
50-550 Wrocław
tel. +48 71 798 67 34;
Zespół Szkół nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. +48 71 798 68 90;
Technikum nr 15
ul. Skwierzyńska 1/7
53-521 Wrocław
tel. +48 71 798 69 01;
Zespół Szkół EkonomicznoAdministracyjnych
ul. Worcella 3
50-448 Wrocław
tel. +48 71 798 69 09;
W Międzyszkolnym Ośrodku Wspierania
Aktywności Zawodowej przy Centrum
Kształcenia Praktycznego
ul. Strzegomska 49
53-611 Wrocław
tel. +48 71 798 67 00.
Wykaz placówek
Jako rodzic możesz wybrać odpowiednie
miejsce dla Twojego dziecka w placówkach publicznych bądź niepublicznych. Pod poniższym
linkiem znajdziesz pełną listę przedszkoli, szkół
podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół pierwszego stopnia,
szkół policealnych, szkół artystycznych, poradni
psychologiczno-pedagogicznych, internatów,
burs i schronisk młodzieżowych, zespołów szkół
i placówek specjalnych, młodzieżowych domów
kultury i innych placówek. Zwykle uaktualniana jest
ona każdego roku we wrześniu.
bip.um.wroc.pl/artykul/172/2924/zbiorczywykaz-szkol-i-placowek
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Dodatkowo, aby poznać uczelnie wyższe we
Wrocławiu, zajrzyj na stronę: www.wroclaw.
pl/uczelnie-wyzsze-wroclaw-kierunkistudiow (PL/EN).

Szkoły dla dorosłych
We Wrocławiu istnieje możliwość bezpłatnej
nauki dla osób dorosłych, które są na różnym
poziomie edukacji. W Centrum Kształcenia
Ustawicznego jako osoba dorosła możesz podjąć kształcenie na poziomie szkoły podstawowej,
liceum ogólnokształcącego, a także wziąć udział
w kursach zawodowych oraz szkoleniach branżowych. Różne systemy kształcenia – stacjonarny
popołudniowy czy zaoczny – pozwolą Ci na wybór dogodnych godzin nauki.
Edukacja w CKU może przynieść Ci określone
korzyści. Na przykład, nauka na poziomie liceum
ogólnokształcącym kończy się egzaminem maturalnym, co umożliwia słuchaczom kontynuację
edukacji na studiach. Z kolei kursy dają możliwość
nabycia bądź podniesienia kwalifikacji zawodowych, co z pewnością pomoże Ci lepiej odnaleźć
się na rynku pracy.
Słuchacze CKU stanowią grupę zróżnicowaną pod względem wiekowym, społecznym, kulturowym i narodowościowym, przez co szkoła
wyrównuje szanse edukacyjne wszystkich słuchaczy, przybyłych do niej z różnych środowisk.
Centrum Kształcenia Ustawicznego jest ogólnodostępną szkołą, która oferuje całkowicie bezpłatną naukę. Szczegółowe informacje dotyczące
naboru oraz oferty edukacyjnej uzyskasz osobiście w bądź drogą mailową czy telefoniczną.
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Swobodna 73
50-089 Wrocław
tel. +48 71 798 67 01
e-mail: cku@cku.wroc.pl
WWW: www.cku.wroclaw.pl

Szkoły międzynarodowe
We Wrocławiu działają także szkoły międzynarodowe, w których nauka prowadzona jest w języku
angielskim. Są to szkoły prywatne, co oznacza, że za
uczęszczanie do nich trzeba płacić. Nauka prowadzona jest wg programu międzynarodowego, dzięki czemu ich uczniowie mogą się łatwo odnaleźć

także w szkołach tego samego typu w innych krajach. Szkoły międzynarodowe dają też możliwość
zdawania matury międzynarodowej, uznawanej
w wielu krajach na świecie i będącej przepustką do
podjęcia studiów na zagranicznych uczelniach.
Szkoły międzynarodowe oferują naukę na różnych poziomach: od szkoły podstawowej aż po
średnią. Ponieważ kładzie się tam nacisk na naukę
języków obcych, są one świetnym miejscem, by nauczyć się płynnie mówić w języku angielskim oraz
w innych językach obcych. Klasy w szkołach międzynarodowych są zwykle małe (liczą ok. 15 osób),
dzięki czemu nauczyciel ma możliwość indywidualnego podejścia do każdego z uczniów. Zaletą
szkół międzynarodowych jest wielokulturowe,
międzynarodowe środowisko, w którym uczniowie
mają szanse poznać osoby z różnych kultur. Czesne w tego rodzaju placówkach jest zwykle wyższe
niż w polskich szkołach prywatnych.
Aktualną listę szkół międzynarodowych działających we Wrocławiu znajdziesz tutaj: www.
ourkids.net/pl/szkoly-miedzynarodowe-wroclaw.php#school-list

Uczelnie wyższe
Wrocław posiada bardzo bogatą ofertę uczelni
wyższych. Zdając egzamin dojrzałości (tzw. „maturę”),
otrzymujesz świadectwo dojrzałości, z którym możesz rozpocząć kolejny etap kształcenia w Polsce.
Ze względu na duże zróżnicowanie kryteriów
przyjęć na poszczególne uczelnie, najlepiej sprawdzić
zasady rekrutacji na stronach WWW wrocławskich
uczelni albo kontaktując się osobiście, mailowo bądź
telefonicznie z daną uczelnią. Pełną listę uczelni we
Wrocławiu znajdziesz na stronie: www.wroclaw.pl/
uczelnie-wyzsze-wroclaw-kierunki-studiow (PL/EN).
Bardzo pomocny może okazać się portal „Study in Wrocław”. Dzięki tej platformie osoby zainteresowane studiami we Wrocławiu mogą liczyć
na darmowe wsparcie w procesie rekrutacji oraz
porady ekspertów podczas konsultacji, również
w innych językach niż polski. Więcej informacji
znajdziesz tutaj: study-in-wroclaw.pl (PL/EN).
Jeśli znasz język polski, zapraszamy Cię również
do odwiedzenia strony rządowej, na której możesz
znaleźć wszystkie dostępne uczelnie: studia.gov.
pl/wybierz-studia/pages/search/wizard (PL).
Nie zapomnij, że na wrocławskich uczelniach
wyższych działa wiele Biur Współpracy Międzynarodowej czy też Biur Karier, które pomagają
studentom znaleźć dla nich odpowiednie staże,
wymiany studenckie itp.
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Warunkiem ostatecznego przyjęcia kandydata
do oddziału w szkole jest złożenie przez niego w szkole, do której został zakwalifikowany,
w określonym terminie:
• oryginału świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej,
• oryginału zaświadczenia o uzyskanych
wynikach egzaminu ósmoklasisty,
• dwóch zdjęć.

Ubezpieczenie obowiązkowe

Opieka medyczna
W Polsce działa zarówno publiczna, jak i prywatna opieka zdrowotna. Każda osoba zatrudniona w oparciu o umowę
o pracę, zlecenie bądź prowadząca własną działalność gospodarczą, jest zobowiązana do odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Kiedy zawierasz umowę z pracodawcą,
ma on obowiązek zgłosić Cię do ubezpieczenia zdrowotnego
i opłacać za Ciebie składki. Dzięki temu możesz bez opłat korzystać z opieki medycznej. Na niektóre badania i wizyty u specjalistów trzeba jednak poczekać, dlatego część osób wybiera
usługi prywatnych lekarzy. W sytuacjach nagłego zagrożenia
życia specjaliści udzielą Ci niezwłocznej pomocy w izbach
przyjęć (IP) i szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR-ach).
Korzystanie z opieki medycznej znacznie ułatwia posiadanie
numeru PESEL.
Z tego rozdziału naszego przewodnika dowiesz się:
- co obejmuje publiczna opieka medyczna NFZ;
- jakie są obowiązkowe szczepienia w Polsce;
- kto świadczy opiekę zdrowotną w porze nocnej i podczas świąt;
- jak działa prywatna opieka medyczna;
- gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia życia;
- jakie umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym obowiązują w Polsce;
- jak skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pacjenta;
- czym jest profilaktyka zdrowotna;
- gdzie uzyskać pomoc w przypadku przemocy domowej;
- gdzie uzyskać pomoc psychiatryczną.

W Polsce instytucją, która odpowiada za finansowanie i świadczenie publicznych usług
zdrowotnych, jest Narodowy Fundusz Zdrowia
(NFZ). Składki na obowiązkowe ubezpieczenie
zdrowotne odprowadzane są za pośrednictwem
publicznej jednostki organizacyjnej – Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
Obcokrajowcy przyjeżdżający do Polski
mogą korzystać z usług publicznej służby zdrowia, pod warunkiem zgłoszenia się do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Zwykle
zgłoszenie takie odbywa się za pośrednictwem
pracodawcy.
Wszystkie osoby zatrudnione w Polsce (na
umowę o pracę lub zlecenie), w tym także obcokrajowcy, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Gdy rozpoczynasz pracę,
pracodawca zgłasza Cię jako osobę zatrudnioną,
co oznacza, że z Twojej comiesięcznej pensji automatycznie będzie odprowadzana składka do
ZUS-u. Pamiętaj przy tym, że w przypadku końca
zatrudnienia, ważność ubezpieczenia kończy się
po 30 dniach od czasu rozwiązania umowy o pracę. Jeśli masz własną firmę, sam musisz odprowadzać terminowo odpowiednie składki do ZUS-u.
Leczenie osoby ubezpieczonej w NFZ z zasady jest bezpłatne (jest finansowane ze środków z ubezpieczenia medycznego). Zdarza się
jednak, że pacjent musi pokryć koszty niektórych świadczeń. Niefinansowane przez NFZ są
świadczenia, które nie znajdują się w wykazach
świadczeń gwarantowanych, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
Pamiętaj! Jeśli nie zdecydujesz się ubezpieczyć w NFZ i trafisz do szpitala, nie posiadając ubezpieczenia państwowego, poniesiesz pełne koszty leczenia.

Ubezpieczenie dobrowolne w NFZ
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W sytuacji, gdy przebywasz na terenie Polski bez ważnego ubezpieczenia zdrowotnego,
powinieneś rozważyć opcję dobrowolnego
ubezpieczenia w NFZ, aby uniknąć kosztów
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leczenia w szpitalu w przypadku nagłego zachorowania czy wypadku. W tym celu złóż odpowiedni wniosek do NFZ (w jednym z oddziałów w pobliżu miejsca zamieszkania). W celu
podpisania umowy z NFZ, jeśli jesteś spoza
UE, oprócz paszportu musisz dodatkowo posiadać ze sobą swój dokument pobytowy: wizę
lub zezwolenie na pobyt.
Po zawarciu umowy z NFZ musisz udać się do
ZUS i złożyć druk ZUS ZZA. Informację o wysokości składki, jak i terminie płatności otrzymasz
w oddziale NFZ.
Pamiętaj, że obywatele państw UE, którzy
nie podjęli jeszcze pracy lub ją stracili mogą
zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoby
bezrobotne i uzyskać ubezpieczenie dla siebie i swoich dzieci. Otrzymane zaświadczenie
o ubezpieczeniu z UP należy pokazać przy rejestracji u lekarza.

Wybór przychodni i lekarza
Cała procedura wizyty u lekarza w przychodni przebiegnie szybciej, jeśli podasz swój numer
PESEL (procedura przyznania PESEL-u zob. rozdział 2). Jeśli nie posiadasz numeru PESEL, możesz zarejestrować się na wizytę, przedkładając
paszport lub kartę pobytu.
Po zgłoszeniu w ZUS musisz zarejestrować
się w odpowiedniej przychodni. Innymi słowy,
aby otrzymać opiekę medyczną, nie wystarczy
samo zgłoszenie przez pracodawcę w ZUS-ie.
Konieczne jest jeszcze wybranie przez Ciebie
lekarza tzw. pierwszego kontaktu. Do wybranej
przychodni zabierz ze sobą paszport, kartę pobytu oraz dowód potwierdzający odprowadzanie składek (uzyskasz go u swojego pracodawcy). Na miejscu wypełnij wniosek tzw. deklaracji
i zarejestruj się, aby móc w pełni korzystać
ze swojego ubezpieczenia. Najlepiej wybierz
przychodnię w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania, sprawdzając wcześniej, czy placówka ma podpisaną umowę z NFZ.
Przy rejestracji w wybranej przychodni warto
pamiętać, że ze świadczeń zdrowotnych przysługujących osobie ubezpieczonej mogą korzystać także członkowie jej najbliższej rodziny (dzieci, małżonkowie, rodzice, dziadkowie),
jeśli nie są ubezpieczeni z innego tytułu (należy
taką informację zgłosić pracodawcy w celu wpisania rodziny do Twojego ubezpieczenia oraz
przy wyborze placówki NFZ).

43

Publiczna opieka
medyczna NFZ

Lekarz rodzinny, internista i pediatra
Pacjenci często nie wiedzą, że lekarz rodzinny, internista i pediatra to lekarze odmiennych
specjalizacji. Zakres medycyny rodzinnej jest
nieco szerszy niż internisty czy pediatry. Lekarz
rodzinny może udzielać świadczeń i porad zdrowotnych zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Pediatra zajmuje się tylko dziećmi. Internista zajmuje się tylko osobami dorosłymi.
Pamiętaj, że dzieci uczęszczające do polskiej szkoły mają prawo do bezpłatnego leczenia w ramach NFZ.

Ubezpieczenie studenta

44

Jako student również możesz dobrowolnie
ubezpieczyć się w NFZ i korzystać z bezpłatnej
opieki zdrowotnej.
Jak podpisać umowę z NFZ?
1. Najpierw pobierz z dziekanatu dokument
potwierdzający Twój status studenta.
2. Następnie udaj się do odpowiedniego
oddziału NFZ – Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum
Obsługi Ubezpieczonych (ul. Dawida 2
we Wrocławiu, tel. +48 71 797 91 32).
Miej ze sobą następujące dokumenty:
• zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta,
• legitymację studencką,
• paszport.
3. Na miejscu – wypełnij podanie o dobrowolne ubezpieczenie.
4. Przyjdź do oddziału w dniu wyznaczonym przez NFZ, żeby podpisać umowę
o dobrowolnym ubezpieczeniu.
5. Po podpisaniu umowy, w ciągu 7 dni zarejestruj się w oddziale albo inspekcji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
przedkładając blankiet ZUS ZZA („Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego”).

Student, który podpisał umowę na ubezpieczenie i terminowo opłaca składki, ma prawo korzystać z opieki medycznej na terytorium Polski
w punktach, które mają podpisaną umowę z NFZ
na udzielanie pomocy medycznej (w takich szpitalach czy przychodniach jest odpowiednie
oznaczenie z napisem „NFZ”).
Idąc do lekarza, musisz mieć ze sobą egzemplarz umowy z NFZ oraz blankiet zgłoszenia do ZUS
i potwierdzenia opłaty składki za ostatni miesiąc.
Adresy oddziałów ZUS we Wrocławiu znajdziesz na: www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy
-inspektoraty-biura-terenowe
Możesz się również ubezpieczyć w prywatnych agencjach ubezpieczeniowych. Możesz
wybrać dowolny pakiet usług, w zależności od
potrzeb i finansowych możliwości.

Karta EKUZ / EHIC
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ, ang. European Health Insurance Card
– EHIC) to karta, którą poświadczasz swoje prawo do korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej na koszt NFZ podczas tymczasowego pobytu na terenie innego państwa należącego do
UE/EFTA. Aby uzyskać kartę EKUZ, musisz być
ubezpieczony w NFZ i posiadać obywatelstwo
jednego z państw UE. Z karty EKUZ nie mogą
natomiast korzystać obywatele państw trzecich
(spoza UE). Osoby spoza UE podczas pobytu
za granicą mogą skorzystać jedynie z wykupienia dodatkowego ubezpieczenia turystycznego
z komercyjnych firm ubezpieczeniowych.
Pamiętaj, żeby upewnić się, czy placówka
medyczna, do której udajesz się poza granicami
RP, działa w ramach publicznego systemu opieki
zdrowotnej tego państwa.
Jak uzyskać kartę EKUZ?
1. Wypełnij wniosek o wydanie EKUZ. Pamiętaj, że wniosek powinien być podpisany przez Ciebie lub upoważnioną
osobę. Wzory wniosków znajdziesz na
stronie: obywatel.gov.pl/ochrona-zdrowia-i-ubezpieczenia-spoleczne/ekuz-wniosek-o-europejska-karte-ubezpieczenia-zdrowotnego
2. Zeskanuj podpisany wniosek i zapisz go
w formacie PDF.
3. Dołącz potrzebne dokumenty:
• skan ważnej legitymacji szkolnej lub
studenckiej bądź w razie ich braku skan
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zaświadczenia potwierdzającego, że jesteś uczniem/studentem;
• skan dokumentu A1 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (jeśli Twój wyjazd jest
związany z pracą);
• skan dokumentu U2 z urzędu pracy (jeśli jesteś bezrobotny i wyjeżdżasz
za granicę w poszukiwaniu pracy).
4. Prześlij wniosek wraz z dokumentami do
oddziału NFZ, właściwego ze względu na
Twoje miejsce zamieszkania. Znajdź swój
oddział NFZ na stronie: www.ekuz.nfz.
gov.pl/hidden_main_page/kontakt
5. Poczekaj na gotową kartę lub zgłoś się
po jej odbiór do oddziału NFZ.
Możesz również uzyskać Certyfikat Tymczasowo Zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, jeśli:
• nie udało Ci się z jakichś powodów uzyskać karty EKUZ przed Twoim wyjazdem
poza granice RP lub zapomniałeś o nią zawnioskować, a musisz potwierdzić swoje
prawo do świadczeń zdrowotnych;
• karta EKUZ została skradziona, zagubiona lub zniszczona.
Więcej informacji w językach: polskim, angielskim, włoskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim znajdziesz na: www.ekuz.nfz.gov.pl/en/
info_dla_uprawnionych_z_innych/general-information-concerning-access-health-care-during
-temporary-st

Szczepienia
Warto wiedzieć, że w Polsce szczepienia są
obowiązkowe. Podlegają im:
• dzieci i młodzież do 19 roku życia;
• osoby z grupy podwyższonego ryzyka
zachorowania (studenci uczelni medycznych, pracownicy służb weterynaryjnych
lub ochrony zdrowia).
Również cudzoziemcy poniżej 19 roku życia
przebywający na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej dłużej niż 3 miesiące, bez względu na
cel ich pobytu powinni poddać się obowiązkowym szczepieniom ochronnym.
Szczepienia obowiązkowe wykonywane są
przeciw:
• błonicy
• gruźlicy

•
•
•
•
•
•
•
•
•

krztuścowi
zakażeniom pneumokokowym
polio (poliomyelitis)
tężcowi
różyczce
odrze
śwince
zakażeniom przeciwko Haemophilus influenzae typu B
wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

Kalendarz szczepień dostępny jest na tej
stronie w języku polskim i angielskim: szczepienia.pzh.gov.pl/en/immunization-schedule
Szczepienia obowiązkowe są bezpłatne. Jeśli nie chcesz zostać zaszczepiony szczepionką
oferowaną przez Ministerstwo Zdrowia, możesz
przynieść do przychodni szczepionkę zakupioną
samodzielnie.
Oprócz szczepień obowiązkowych, zalecane
są także szczepienia przeciw:
• grypie
• kleszczowemu zapaleniu mózgu
• ospie wietrznej
• wirusowemu zapaleniu wątroby typu
A (WZW typu A)
• zakażeniu meningokokowym
• zakażeniu rotawirusowym.
Aby zostać zaszczepionym, musisz uzyskać
receptę u lekarza, następnie kupić szczepionkę
w aptece i przynieść ją do przychodni.
Obowiązek szczepień obejmuje zarówno Polaków, jak i obcokrajowców. Brak szczepień obowiązkowych u osoby, która im podlega, może
skutkować nałożeniem kary grzywny.

Nocna i świąteczna opieka
zdrowotna
Tego rodzaju pomoc udzielana jest od godz.
18.00 do 8.00 w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. Zgłoś się do niej, gdy:
• nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących
istotnym uszczerbkiem na zdrowiu;
• zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
• zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan Twojego zdrowia.
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Wybór lekarza/ pielęgniarki/położnej
Jako ubezpieczony w NFZ pacjent masz prawo do wyboru placówki, lekarza, pielęgniarki
i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Wybór ten poświadcza się tzw. deklaracją wyboru,
którą wypełnia się zazwyczaj na miejscu w przychodni. Poproś o pomoc w jej wypełnieniu osobę zajmującą się obsługą w rejestracji.

Nocną i świąteczną opiekę zdrowotną
realizują:
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
ul. Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
tel. +48 71 306 42 22
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Kamieńskiego 73a
51-124 Wrocław
tel. +48 71 32 70 536
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego
ul. Koszarowa 5
51-149 Wrocław
tel. +48 71 395 76 07
Szpital Specjalistyczny im A. Falkiewicza
ul. Warszawska 2
52-114 Wrocław
tel. +48 71 37 74 116
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Prywatna opieka medyczna
We Wrocławiu funkcjonuje wiele prywatnych placówek medycznych oferujących szeroki wachlarz usług zdrowotnych odpłatnie.
Można je z łatwością znaleźć, korzystając z wyszukiwarki internetowej. Z ich oferty korzysta
wielu wrocławian.
Często w prywatnej opiece medycznej jest
możliwość zarejestrowania się do lekarza, który
mówi w Twoim języku. Prywatne przychodnie
i gabinety na swoich stronach WWW informują,
jakimi językami posługują się zatrudniani przez
nich lekarze. Możesz też wykupić prywatną polisę medyczną, która ułatwi Ci dostęp do prywatnej opieki medycznej.

Pomoc w sytuacjach
zagrożenia życia
Tego rodzaju pomoc udzielana jest w stanie nagłego zagrożenia życia, gdy pojawiają
się objawy pogorszenia zdrowia, których bezpośrednim następstwem może być poważne
uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia.
W stanach nagłego zagrożenia życia specjaliści udzielą Ci niezwłocznej pomocy w izbach
przyjęć (IP) i szpitalnych oddziałach ratunkowych
(SOR-ach).
Pamiętaj, że po karetkę pogotowia ratunkowego należy dzwonić wyłącznie w sytuacji
bezpośredniego zagrożenia życia lub nagłego, poważnego pogorszenia stanu zdrowia!
W innym przypadku korzystamy z pomocy swojego lekarza rodzinnego. Aby wezwać pomoc,
zadzwoń na numer 999 bądź 112 i podaj operatorowi:
1. miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja,
punkty orientacyjne);
2. informacje o tym, kto potrzebuje pomocy i w jakim jest stanie;
3. swoje imię i nazwisko.
Gdy jesteś zatrudniony w Polsce i posiadasz
ubezpieczenie w pracy, wystarczy podać numer
PESEL. Jeżeli nie posiadasz numeru PESEL, należy mieć przy sobie dowód ubezpieczenia (polisę
ubezpieczeniową lub druk ZUS ZUA – wydawany
na życzenie pracownika co miesiąc) i pokazać ją
przy rejestracji w celu potwierdzenia. Jeżeli nie
jesteś ubezpieczony w pracy oraz nie posiadasz
prywatnej polisy ubezpieczeniowej, pomoc na pogotowiu zostanie Ci udzielona, ale będzie płatna.
Adresy ostrych dyżurów we Wrocławiu
(otwarte 24 h):
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny
Opieki Medycznej Dobrzyńska –
Ambulatorium chirurgiczne (zwichnięcia,
złamania kości, pocięcia)
ul. Dobrzyńska 21/23
50-403 Wrocław
Centrala: +48 71 774 77 00
Rejestracja: +48 71 774 77 03 do 707
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SOR 4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ
ul. Weigla 5
50-981 Wrocław
Szpitalny Oddział Ratunkowy: +48 71 76
60 208, 261 660 130 (rejestracja, triage
medyczny)
SOR Uniwersytecki Szpital Kliniczny
we Wrocławiu
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
Informacja: +48 71 733 11 10 od 7.30 do
15.00
Szpitalny Oddział Ratunkowy: +48 71 733
29 64
SOR Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
we Wrocławiu
ul. Kamieńskiego 73A
51-124 Wrocław
tel. +48 71 32 70 100
SOR Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
ul. Fieldorfa 2
50-996 Wrocław
tel. +48 71 306 44 19
Izba Przyjęć – punkt przyjęć do szpitala:
+48 71 306 42 21 do 22
Szpitalny Oddział Ratunkowy – informacja/
rejestracja: +48 71 306 43 04
Dla dzieci:
Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
w SPSK1
(ambulatorium chirurgiczne)
ul. Curie-Skłodowskiej 52
50-369 Wrocław
tel: +48 71 770 30 15
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego
ul. Koszarowa 5, bud. A3, parter
51-149 Wrocław
tel: +48 71 39 25 338
Oddział Chirurgii Dziecięcej
– Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im.
Marciniaka
ul. Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
tel. (lekarz dyżurny): +48 71 305 44 05

Izby przyjęć
Izby Przyjęć są odpowiedzialne za udzielanie
pomocy medycznej, konsultacje lekarskie, przeprowadzanie wstępnej diagnostyki oraz wszelkie
formalności związane z przyjęciem pacjentów.
Izby są oznakowane i usytuowane w budynkach
poszczególnych szpitali. Ich adresy znajdziesz na
stronach WWW poszczególnych szpitali i placówek opieki medycznej.

Umowy międzynarodowe
o zabezpieczeniu
społecznym
Dzięki dwustronnym umowom międzynarodowym o zabezpieczeniu społecznym, obywatele, którzy pracowali na terytorium dwóch państw,
które mają taką umowę podpisaną, mają prawo
do świadczeń społecznych (emerytur, rent, zasiłków chorobowych) w obu tych państwach.
Jeśli należysz do grupy osób pochodzących
z kraju, z którym RP ma zawartą taką umowę, możesz pracować na terenie obu tych państw, bez
obawy o utratę przyszłych praw do emerytury
czy renty.
Lista państw, z którymi RP posiada taką
umowę, dostępna jest pod adresem: www.zus.
pl/o-zus/wspolpraca-miedzynarodowa-zus/
umowy-miedzynarodowe-o-zabezpieczeniu
-spolecznym
Rzecznik Praw Pacjenta
Rzecznik Praw Pacjenta Dolnośląskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ jest centralnym
organem administracji rządowej, którego zadaniem jest ochrona praw pacjentów.
Rzecznik Praw Pacjenta
ul. Dawida 2
50-525 Wrocław
tel. +48 71 797 91 48
e-mail: rzecznikpp@nfz-wroclaw.pl

Profilaktyka zdrowotna
Ważną częścią dbania o zdrowie jest profilaktyka zdrowotna, czyli działania zapobiegające
chorobom, dzięki ich wczesnemu wykryciu i leczeniu oraz utrwalaniu i promowaniu prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia.
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W punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jako pacjent masz prawo do zaświadczenia, które określa zakres udzielonej pomocy.
Obowiązek wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy (tzw. zwolnienia lekarskiego
lub L4) spoczywa na lekarzu, który taką niezdolność stwierdzi.

Ośrodek Diagnostyki Chorób Piersi
pl. Hirszfelda 16-17
53-410 Wrocław
tel. +48 71 368 95 71
poniedziałek-piątek, 8.00-14.00.
Wykonywane systematycznie, samobadanie
piersi połączone z okresową diagnostyką specjalistyczną gwarantuje wczesne wykrycie zmian
chorobowych i zapobiega rozwojowi raka piersi.
Udział w programie jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje na temat programu są
dostępne na stronie internetowej: www.odchp.pl
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Profilaktyka cukrzycy
Dla osób chorych na cukrzycę prowadzona
jest we Wrocławiu edukacja zdrowotna połączona z nauką samokontroli poziomu cukru, podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powikłań cukrzycy. Uczestnikami programu
edukacyjnego mogą być dzieci, młodzież i osoby dorosłe mieszkające na terenie Wrocławia,
które są zagrożone cukrzycą, chore na cukrzycę
i inne zaburzenia metaboliczne, oraz ich rodziny
i opiekunowie.
Udział w programie jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje na temat programu są
dostępne na stronie: spzoz.wroc.pl/programyzdrowotne/program-profilaktyki-cukrzycy
Centrum Edukacji Diabetologicznej
ul. Biskupia 11
50-529 Wrocław
tel. +48 71 341 76 57
WWW: psd.wroclaw.pl

W przypadku powikłań cukrzycy dotyczących zmian naczyniowych tzw. „stopy cukrzycowej”, edukację zdrowotną prowadzi pielęgniarka
oraz kosmetolog.
Centrum Medyczne Dobrzyńska
ul. Dobrzyńska 21/23
50-403 Wrocław
tel. + 48 71 774 77 57
WWW: www.dobrzynska.wroc.pl
dodatkowe informacje: rejestracja
telefoniczna czynna poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek w godz. 7.30-14.30,
środa w godz. 11.30-18.30.

Pomoc osobom doznającym
przemocy domowej
We Wrocławiu działają organizacje, które
bezpłatnie udzielają pomocy psychologicznej
i prawnej osobom doświadczającym przemocy
domowej – zarówno dzieciom, jak i dorosłym.
Specjaliści zapewniają wsparcie psychologiczne, informują o prawach i formach pomocy,
pomagają także znaleźć rozwiązanie w trudnej sytuacji. Jeśli jesteś osobą, która doznała
przemocy domowej, pozwól sobie pomóc.
Pomocy psychologicznej i prawnej
udzielają:
Fundacja Centrum Praw Kobiet Oddział
we Wrocławiu
ul. Ruska 46 (wejście B pok. 312, II piętro)
50-079 Wrocław
tel. +48 71 358 08 74
e-mail: cpk_wroclaw@cpk.org.pl
WWW: cpk.org.pl
zakres porad: pomoc psychologiczna,
prawna (także w języku angielskim
i rosyjskim)
Fundacja „Non Licet”
ul. Stalowa 6A
53-425 Wrocław
tel. + 48 71 361 97 70
e-mail: oik@go2.pl
zakres porad: pomoc psychologiczna,
prawna
Fundacja „Dajemy Szansę”
adres: ul. Piłsudskiego 95 (I piętro)
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50-529 Wrocław
tel. + 48 71 346 88 20
e-mail: dajszanse@op.pl
WWW: dajmyszanse.pl
zakres porad: pomoc prawna,
psychologiczna

NOTATKI

Pomoc psychologiczną wraz z terapią dla
rodzin prowadzi:
Centrum Neuropsychiatrii Neuromed
adres: ul. Białowieska 74A
54-234 Wrocław
tel. + 48 71 355 35 94, + 48 71 350 17 30,
+ 48 71 350 17 80
e-mail: sekretariat@neuropsychiatria.com
zakres porad: pomoc psychologiczna
i terapeutyczna dla rodzin

Pomoc psychiatryczna
Jeśli potrzebujesz pomocy psychiatry, zgłoś
się do Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Centrum pomaga osobom z problemami emocjonalnymi, w kryzysie zdrowia
psychicznego lub z doświadczeniem choroby
psychicznej, a także ich rodzinom czy bliskim.
Osoby potrzebujące znajdą w Centrum kompleksową pomoc, dostosowaną do swoich indywidualnych potrzeb. Zespół specjalistów zaproponuje plan działań i leczenia, które pozwolą na
wyjście z kryzysu i powrót do ról społecznych,
które pacjenci pełnili wcześniej.
Dolnośląskie Centrum Zdrowia
Psychicznego sp. z o. o.
Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18
50-226 Wrocław
tel. +48 71 77 66 200 (centrala)
+48 71 77 66 240
+48 519 319 458 (sytuacje kryzysowe)
e-mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl
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Profilaktyka raka piersi
W Polsce rak piersi należy do jednych z najczęstszych chorób nowotworowych. Dlatego zalecane jest systematyczne, comiesięczne samobadanie piersi oraz okresowa konsultacja onkologiczna.
We Wrocławiu działalność edukacyjną prowadzą tzw. Punkty Edukacji Zdrowotnej, w których bezpłatnie można nauczyć się samobadania, a także zbadać piersi.
Badanie piersi jest bezbolesne. W razie, gdy
pielęgniarka/położna stwierdzi zmiany w gruczole piersiowym wymagające konsultacji lekarskiej,
kieruje kobietę do dalszej diagnostyki specjalistycznej w Ośrodku Diagnostyki Chorób Piersi.
Punkty Edukacji Zdrowotnej znajdują się
w placówkach medycznych na terenie Wrocławia. Wykaz punktów znajduje się na stronie internetowej: www.odchp.pl

Pomoc społeczna oraz
świadczenia rodzinne
i wychowawcze
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Pomoc społeczna jest przeznaczona dla osób i całych rodzin, które są w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Może
być ona udzielna z powodu m.in.: sieroctwa, ubóstwa, bezdomności lub bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej
lub ciężkiej choroby czy przemocy w rodzinie. Pomoc społeczna obejmuje świadczenia o charakterze pieniężnym (np. zasiłki) oraz świadczenia niepieniężne, jak np. poradnictwo specjalistyczne – w tym pomoc psychologiczną i rodzinną.
Oprócz świadczeń z pomocy społecznej cudzoziemcy
mogą korzystać ze świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Do świadczeń rodzinnych należy m.in. jednorazowa
zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”) czy
świadczenia opiekuńcze (np. zasiłek pielęgnacyjny), zaś do
świadczeń wychowawczych najbardziej popularne w Polsce
świadczenie tzw. 500+.
Cudzoziemcy przebywający w Polsce, którzy spełniają określone warunki ustawowe dotyczące posiadanego typu zezwolenia, mają prawo korzystać z pomocy społecznej oraz świadczeń na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Pomoc ta
(a także dodatkowe wsparcie) przysługuje także osobom, którym
przyznano status uchodźcy oraz osobom, którym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej udzielono tzw. ochrony uzupełniającej.
Z tego rozdziału naszego przewodnika dowiesz się:
- komu przysługuje pomoc społeczna i gdzie się po nią zwrócić;
- czym są świadczenia rodzinne i wychowawcze i gdzie otrzymasz o nich informacje.
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Pomoc społeczna przysługuje cudzoziemcom, którzy mieszkają i przebywają w Polsce,
oraz posiadają określony typ zezwolenia na
pracę. Jest to m.in. zezwolenie na pobyt stały,
zezwolenie na pobyt czasowy oraz zezwolenie
rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.
Mieszkający we Wrocławiu obywatele Unii Europejskiej korzystają ze wsparcia pomocy społecznej na zasadach zbliżonych do tych, które dotyczą obywateli polskich.
Pomoc społeczna przysługuje także osobom, którym przyznano status uchodźcy oraz
osobom, którym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej udzielono tzw. ochrony uzupełniającej,
tj. takim, które nie spełniają warunków do nadania statusu uchodźcy, a jednocześnie powrót do
kraju pochodzenia naraziłby je na rzeczywiste
ryzyko doznania poważnej krzywdy.

Pomoc społeczna dla cudzoziemców posiadających
status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą
Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy
lub ochronę uzupełniającą posiadają prawo do
świadczeń z pomocy społecznej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Mogą to
być świadczenia o charakterze pieniężnym np.:
zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy,
lub też świadczenia niepieniężne obejmujące
pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne,
w tym psychologiczne i rodzinne, pomoc doraźną albo okresową, udzielenie schronienia, przyznanie niezbędnego ubrania, pomoc w formie
usług opiekuńczych.
Przed przyznaniem pomocy pracownik socjalny przeprowadza z cudzoziemcem rozmowę,
tzw. wywiad środowiskowy. Na jego podstawie
przyznawana jest określona pomoc.
Wszelkie informacje dotyczące tej formy
wsparcia otrzymasz:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców
ul. Zachodnia 3
53-643 Wrocław
tel. +48 71 782 35 84

tel. +48 71 782 35 80
WWW: www.mops.wroclaw.pl/formypomocy/pomoc-dla-uchodzcow
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Świadczenia rodzinne
i wychowawcze
Oprócz świadczeń z pomocy społecznej
cudzoziemcy mogą korzystać ze świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Do świadczeń rodzinnych należy m.in. jednorazowa zapomoga
z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”)
czy świadczenia opiekuńcze (np. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), zaś do świadczeń wychowawczych najbardziej popularne w Polsce
świadczenie tzw. 500+.
Poszczególne świadczenia często przysługują innym grupom beneficjentów. Najbardziej
popularne w Polsce świadczenie tzw. 500+ na
każde dziecko jest regulowane przez oddzielną ustawę, która bardzo szczegółowo określa
kategorie cudzoziemców uprawnionych do
tego świadczenia. Dlatego warto zweryfikować
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, czy
spełniacie kryteria do tego by z pomocy społecznej skorzystać. Wszelkie informacje dotyczące tej formy wsparcia otrzymasz:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Świadczeń/Biuro Obsługi Klienta
ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu Grafit)
50-302 Wrocław
tel. +48 71 782 23 22 (świadczenia rodzinne)
tel. +48 71 782 23 22, +48 71 799 92
74, +48 501-928-501, +48 71 782 23 26
(świadczenia wychowawcze)
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa i piątek 7.30-15.00
czwartek 7.30-16.00
Świadczenia rodzinne: www.mops.wroclaw.
pl/formy-pomocy/swiadczenia-rodzinne
Świadczenia wychowawcze: www.mops.
wroclaw.pl/formy-pomocy/programrodzina-500
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Komu przysługuje pomoc
społeczna?

Urząd Stanu
Cywilnego
Informacje dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego (USC) przydadzą Ci się szczególnie wtedy, gdy planujesz wziąć ślub cywilny bądź kościelny (w Polsce nazywany konkordatowym)
albo kiedy urodzi Ci się dziecko. W USC dokonuje się odpowiednich wpisów w państwowym rejestrze stanu cywilnego
w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu. Załatwienie spraw w USC wymaga głównie osobistej wizyty lub członków Twojej rodziny. Stąd jeśli nie znasz języka polskiego, najlepiej umów się na spotkanie z urzędnikiem z polskojęzycznym
znajomym lub członkiem rodziny, w przeciwnym razie pomoc
tłumacza może okazać się niezbędna.
Z tego rozdziału naszego przewodnika dowiesz się:
- jak zarejestrować narodziny noworodka;
- jak dokonać transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia
bądź małżeństwa;
- jak uzyskać akt zgonu.

W Urzędzie Stanu Cywilnego można uzyskać:
• odpisy zupełne i skrócone aktów stanu
cywilnego;
• odpisy skrócone aktów stanu cywilnego
na drukach wielojęzycznych;
• zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
• zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu
cywilnego;
• zaświadczenie o stanie cywilnym;
• zaświadczenie niezbędne do zawarcia
ślubu wyznaniowego ze skutkiem cywilnoprawnym;
• zaświadczenie potwierdzające, że obywatel polski zamierzający wstąpić w związek
małżeński za granicą może zawrzeć małżeństwo zgodnie z prawem polskim.
W sytuacji, w której będziesz zobowiązany
do przedstawienia dokumentów zredagowanych
w państwie Twojego pochodzenia, pamiętaj, że
zostaną one zaakceptowane w polskim Urzędzie
Stanu Cywilnego jedynie wraz z dołączonymi
ich tłumaczeniami przysięgłymi. Jeśli zagraniczny dokument stanu cywilnego, który przedstawiasz, został wydany w państwie członkowskim
UE, możesz w miejsce tłumaczenia przysięgłego
przedstawić standardowy formularz tłumaczenia
urzędowego wydany zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191
z dnia 6 lipca 2016r. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdziesz listę tłumaczy przysięgłych
działających na terenie całej Polski i zweryfikowanych przez polskie urzędy i instytucje: www.gov.pl/
web/sprawiedliwosc/znajdz-tlumacza-przysieglego
Klienci USC obsługiwani są według kolejności pobrania biletu w automacie biletowego systemu kolejkowego umiejscowionego w sali nr 2.
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Urząd Stanu Cywilnego – sekretariat
ul. Włodkowica 20 (II piętro, pok. 25)
50-072 Wrocław
tel. +48 71 777 91 50
faks: +48 71 777 91 52
WROMIGRANT – przewodnik dla migrantów/ek i konsultantów/ek międzykulturowych

e-mail: usc@um.wroc.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8.00-16.15

Dział Rejestracji Urodzeń
Rejestracja narodzin noworodka
– sporządzenie aktu urodzenia
dziecka, którego rodzice pozostają
w związku małżeńskim
Rejestracji narodzin dziecka dokonuje się
w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze
względu na miejsce urodzenia dziecka. Oznacza
to, że jeżeli rodzice są zameldowani np. w Katowicach, ale dziecko urodziło się we Wrocławiu,
należy jego narodziny zarejestrować we wrocławskim USC.
Narodziny dziecka można zarejestrować osobiście bądź online. By dokonać rejestracji online,
potrzebujesz profilu zaufanego, dzięki któremu
możesz załatwiać różne sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu. Profil zaufany możesz założyć
na dwa sposoby: poprzez konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na
potwierdzanie profilu zaufanego, albo poprzez
punkty potwierdzające. Więcej informacji: epuap.
gov.pl (PL/EN).
Więcej informacji na temat rejestracji dziecka
online znajdziesz na stronie: www.gov.pl/
cyfryzacja/rejestracja-narodzin-dziecka-online
Kto dokonuje zgłoszenia narodzin dziecka?
• matka lub ojciec dziecka posiadający
pełną zdolność do czynności prawnych;
• matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną
zdolność do czynności prawnych;
• w pozostałych przypadkach – przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
Zgłoszenia urodzenia dziecka można też
dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo
musi być udzielone na piśmie, opatrzone datą
sporządzenia i wskazywać, kto kogo i do jakiej
czynności upoważnia. Złożenie pełnomocnictwa
do urzędu związane jest z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej.
W szpitalu otrzymujesz informację o wymaganych dokumentach oraz tym, gdzie i w jakim termi-
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Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu
Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego mieści
się przy ul. Włodkowica 20. W sali obsługi nr 2 na
parterze obowiązuje automatyczny system kolejkowy. Należy wybrać odpowiednią literę w automacie biletowym; w dziale rejestracji małżeństw
jest to litera D (ślub cywilny/ślub konkordatowy/ślub za granicą).

Rejestracja noworodka – sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim
Jako matka dziecka otrzymujesz w szpitalu,
po urodzeniu dziecka, informację, gdzie i w jakim terminie możesz zgłosić się w sprawie sporządzenia aktu urodzenia dziecka.
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Kto dokonuje zgłoszenia narodzin dziecka?
• matka dziecka posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
• matka dziecka, która ukończyła 16 lat,
jeżeli posiada ograniczoną zdolność do
czynności prawnych;
• ojciec dziecka – jeżeli uznał ojcostwo
dziecka po jego poczęciu, a przed narodzeniem dziecka;
• ojciec dziecka – jeżeli zgłosi się w USC do
rejestracji dziecka wraz z matką dziecka
i jednocześnie złoży przed Kierownikiem
USC oświadczenie o uznaniu ojcostwa;
• w pozostałych przypadkach – przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może być
złożone jeszcze przed urodzeniem się dziecka,
w czasie trwania ciąży. Rodzice dziecka mogą
złożyć takie oświadczenie w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego. W celu przyjęcia oświadczenia potrzebne będzie jeszcze zaświadczenie lekarskie, stwierdzające fakt pozostawania
w ciąży.
Rodzice dziecka, którzy w chwili urodzenia
dziecka nie pozostawali w związku małżeńskim,
mogą w chwili jego rejestracji złożyć przed Kierownikiem USC oświadczenia co do pochodzenia dziecka:
• ojciec dziecka składa oświadczenie
o uznaniu ojcostwa dziecka;
• matka dziecka potwierdza, że ojcem dziecka
jest mężczyzna, który uznał jego ojcostwo.

Osoba, która ukończyła lat 16, a nie ukończyła lat 18, oświadczenie konieczne do uznania
ojcostwa może złożyć wyłącznie przed sądem
opiekuńczym.
Akt urodzenia – transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia
Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu
urodzenia możesz złożyć w dowolnym Urzędzie
Stanu Cywilnego. Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu urodzenia może złożyć:
• osoba, której akt dotyczy;
• rodzice małoletniego dziecka;
• osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji aktu urodzenia innej osoby;
Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.
Transkrypcji podlega dokument, który
w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu
urzędowego, jest wydany przez właściwy organ
oraz nie budzi wątpliwości co do swojej autentyczności. Wnioski o transkrypcję aktu urodzenia załatwiane są niezwłocznie. Jeśli załatwienie
sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego
– nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach
szczególnie skomplikowanych – nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania. Po transkrypcji aktu urodzenia wydawany
jest odpis zupełny aktu urodzenia.
Ile wynosi opłata skarbowa?
• za odpis zupełny aktu urodzenia po dokonaniu transkrypcji – 50 zł;
• za odpis zupełny aktu urodzenia wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia – 39 zł;
• od pełnomocnictwa – 17 zł (wolne od
opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
Płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w kasach automatycznych znajdujących się na parterze Urzędu Stanu Cywilnego
albo przelewem na konto Gminy Wrocław.
Jakie dokumenty są wymagane w celu
przeniesienia zagranicznego aktu urodzenia
do rejestru USC?
• wniosek;
• jeżeli wnioskodawca działa przez pełno-
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•

•

•

mocnika – pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo potwierdzony
odpis pełnomocnictwa; pełnomocnictwo
musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy;
oryginał zagranicznego aktu lub odpisu
aktu urodzenia wraz z jego tłumaczeniem na język polski (dokumenty nie
mogą być zafoliowane);
dokumenty stanu cywilnego stwierdzające
zdarzenie wcześniejsze wraz z ich tłumaczeniem na język polski – jeżeli wnioskodawca wnosi jednocześnie o sprostowanie lub uzupełnienie transkrybowanego
aktu urodzenia, a dokumenty te nie zostały
uprzednio sporządzone na terytorium RP;
oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego.

Dokumenty w języku obcym składa się
z urzędowym tłumaczeniem na język polski.
Tłumaczenia nie wymagają odpisy skrócone
aktów urodzeń, małżeństw i zgonów na drukach
wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych
odpisów skróconych aktów stanu cywilnego,
sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976 r. lub
do których załączony został standardowy formularz tłumaczenia urzędowego wydany zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r.
Osoby przebywające poza granicami RP
mogą również skorzystać z pośrednictwa konsula RP w sprawie transkrypcji aktu urodzenia. We
właściwym konsulacie otrzymają wówczas niezbędne informacje oraz uiszczą stosowne opłaty.
Nadanie numeru PESEL
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przy
sporządzeniu aktu urodzenia występuje o nadanie nr PESEL dzieciom urodzonym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
• obywateli polskich zamieszkujących na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Urząd Stanu Cywilnego – Dział Rejestracji
Urodzeń
ul. Włodkowica 20, I piętro, pokój 14, 15, 17
50-072 Wrocław
tel. +48 71 777 99 64, +48 71 777 99 55,
+48 71 777 99 65, +48 71 777 99 56

Wyprawka wrocławska
Od 1 stycznia 2019 r. wszyscy rodzice lub
opiekunowie prawni dzieci urodzonych we Wrocławiu otrzymują specjalny pakiet powitalny, tzw.
wyprawkę wrocławską.
Motywem przewodnim całej wyprawki jest
wrocławski krasnal, który pojawia się na materiałach tekstylnych i graficznych. W wyprawce znajdują się: body, maskotka w kształcie krasnala,
kocyk, Wrocławski Informator Rodzinny, broszura „Na dobry początek” z kartą biblioteczną Miejskiej Biblioteki Publicznej, książeczka dla dzieci
oraz list gratulacyjny od Prezydenta Wrocławia.
Głównym elementem wyprawki jest Wrocławski Informator Rodzinny – kompendium wiedzy,
w którym rodzice znajdą wszelkie potrzebne informacje na temat wsparcia miasta, świadczeń
rodzinnych, żłobków i klubów dziecięcych i wrocławskiej oferty kulturalnej. Informator zawiera
najważniejsze adresy i telefony opieki nocnej
oraz świątecznej, aptek całodobowych i poradni
rodzinnych. Można w nim także znaleźć kupony
zniżkowe do wielu wrocławskich instytucji.
Gdzie możesz odebrać wyprawkę
wrocławską?
Wyprawkę wrocławską rodzice lub opiekunowie prawni otrzymują podczas odbioru odpisu aktu urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego lub we Wrocławskim Centrum Rozwoju
Społecznego (jeżeli dziecko urodziło się poza
Wrocławiem, a rodzice składają deklarację podatkową we wrocławskich urzędach skarbowych
oraz kiedy rodzice posiadają jedynie odpis aktu
urodzenia w wersji elektronicznej po rejestracji
dziecka na platformie ePUAP).

Dział Rejestracji Małżeństw
Zaświadczenie o stanie cywilnym obcokrajowca
Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest,
gdy wszystkie akty stanu cywilnego dotyczące Ciebie
zostały przeniesione do rejestru stanu cywilnego w
Polsce. Szczegółowych informacji na temat uzyskiwania zaświadczeń udziela Urząd Stanu Cywilnego.
Akt małżeństwa – transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa
Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu
małżeństwa można złożyć w dowolnym Urzędzie
Stanu Cywilnego. We Wrocławiu jest to:
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nie powinieneś zgłosić się w sprawie sporządzenia
aktu urodzenia dziecka. Karta urodzenia dziecka
przekazywana jest do Urzędu Stanu Cywilnego bezpośrednio przez szpitalne oddziały noworodków.
Zgłoszenie się do rejestracji narodzin dziecka w terminie innym niż wskazany w informacji ze szpitala może wiązać się z koniecznością
oczekiwania w kolejce.
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Kto może wystąpić z wnioskiem/
zainicjować sprawę?
• osoba, która zawarła małżeństwo za granicą;
• inna osoba, która wykaże w tym interes
prawny.
Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony
odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi
wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis,
wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Transkrypcji podlega dokument, który
w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu
urzędowego, jest wydany przez właściwy organ
oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.
Dokonując transkrypcji zagranicznego aktu
małżeństwa, który dotyczy obywatela polskiego
posługującego się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, Kierownik USC dostosowuje na wniosek osoby, której akt dotyczy,
pisownię danych zawartych w zagranicznym akcie małżeństwa do reguł pisowni polskiej, jeżeli
wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.
Jeżeli zagraniczny akt małżeństwa nie zawiera wpisu o nazwiskach małżonków noszonych
po zawarciu małżeństwa, jako małżonkowie
możecie dołączyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed Kierownikiem
USC, który dokonał transkrypcji. W tym samym
trybie możecie złożyć oświadczenie w sprawie
nazwiska Waszych wspólnych dzieci urodzonych
w trakcie trwania małżeństwa.
Akt po transkrypcji może wymagać sprostowania lub uzupełnienia.
Wnioski o transkrypcję aktu małżeństwa załatwiane są niezwłocznie; jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy

szczególnie skomplikowanej – nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania. Po transkrypcji aktu małżeństwa wydawany
jest odpis zupełny aktu małżeństwa.
Jakie dokumenty są wymagane do transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa?
• wniosek;
• oryginał zagranicznego aktu lub odpisu aktu małżeństwa wraz z jego tłumaczeniem na język polski (dokument nie
może być zafoliowany);
• dokumenty stanu cywilnego stwierdzające zdarzenie wcześniejsze wraz z ich tłumaczeniem na język polski (w przypadku
żądania sprostowania/uzupełnienie aktu);
• oryginał lub urzędowo potwierdzony
odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika;
• oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk (skan wydruku) przelewu bankowego.
Dokumenty w języku obcym składa się
z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
• tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
• tłumacza przysięgłego uprawnionego do
dokonywania takich tłumaczeń w państwach
członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
• konsula.
Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
• dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza
w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
• dokumenty przetłumaczone z języka
rzadko występującego na język znany
konsulowi, a następnie przetłumaczone
przez konsula na język polski.
W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP, dokument zagraniczny
potwierdzający stan cywilny w języku obcym może
zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP.
Nie wymagają tłumaczenia odpisy skrócone
aktów urodzeń, małżeństw i zgonów na drukach
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wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją
nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976 r.
Osoby przebywające poza granicami RP
mogą również skorzystać w sprawie transkrypcji
aktu małżeństwa z pośrednictwa konsula RP. We
właściwym konsulacie otrzymają wówczas niezbędne informacje oraz uiszczą stosowne opłaty.
Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie dokonania
transkrypcji. Odwołanie wnosi się do wojewody
dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który wydał decyzję.

Zawieranie małżeństwa w USC
W celu uzyskania dokładnych informacji na
temat zawarcia małżeństwa możesz udać się do
Urzędu Stanu Cywilnego.
Kwestia zmiany imienia i/lub nazwiska
w szczególnych przypadkach
Zmiana imienia i/lub nazwiska dotyczy tylko:
• obywateli polskich;
• cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają
w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;
• cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy z zastrzeżeniem art. 4 ust. 2 Ustawy o zmianie
imienia i nazwiska (zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
można dokonać wyłącznie ze szczególnie
ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego).
Dokumenty, które pozostaną na zawsze
w aktach zbiorowych USC:
• akt małżeństwa z tłumaczeniem tłumacza
przysięgłego,
• akt urodzenia z tłumaczeniem tłumacza
przysięgłego.

Dział Rejestracji Zgonów
Sporządzenie aktu zgonu
Rejestracja zgonu (śmierci) osoby następuje
w Urzędzie Stanu Cywilnego, na terenie działania którego miał miejsce fakt zgonu. Rejestracji
zgonu osoby zmarłej we Wrocławiu należy dokonać pod adresem:
Urząd Stanu Cywilnego – Dział Rejestracji
Zgonów
ul. Włodkowica 20, parter, pok. nr 2
50-072 Wrocław
tel. +48 71 777 99 52, +48 71 777 99 53,
+48 71 777 99 62
Do zgłoszenia zgonu są obowiązani
w kolejno:
• małżonek lub dzieci zmarłego,
• najbliżsi krewni lub powinowaci.
Zgłoszenia zgonu można dokonać, działając
przez pełnomocnika.
Sporządzenie aktu zgonu oraz odpis skrócony aktu zgonu wydawane po rejestracji są bezpłatne. Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie we właściwym USC karty zgonu w terminie 3
dni od dnia jej sporządzenia. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.
Rejestracja zgonu niewymagająca postępowania wyjaśniającego następuje niezwłocznie.
Czynności rejestracji trwają ok. 30 minut. Na potwierdzenie dokonania rejestracji wnioskodawca otrzymuje odpis skrócony aktu zgonu.
Wymagane wnioski i dokumenty:
• karta zgonu wystawiona przez lekarza;
• dowód osobisty osoby zmarłej;
• paszport osoby zmarłej – jeśli był ważny
w chwili zgonu;
• oryginał lub urzędowo potwierdzony
odpis pełnomocnictwa – jeśli osoba obowiązana do zgłoszenia zgonu działa przez
pełnomocnika;
• oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego.
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Urząd Stanu Cywilnego – Dział Rejestracji
Małżeństw
ul. Włodkowica 20, II piętro, pok. 24
50-72 Wrocław
tel. +48 71 777 99 59, +48 71 777 99 68

Mieszkanie
Poszukiwanie mieszkania we Wrocławiu warto rozpocząć
od wyboru dzielnicy, w której chciałbyś mieszkać, oraz określeniu maksymalnej kwoty, jaką jesteś w stanie wydać na
mieszkanie. Nowego lokum możesz szukać samodzielnie,
przeglądając ogłoszenia w Internecie, albo poprzez agencję
nieruchomości (w tym drugim przypadku pamiętaj, że agencja pobiera za swoje usługi prowizję). Najwięcej nowych ofert
pojawia się we wrześniu, ze względu na rozpoczynający się od
października rok akademicki. Na rynku dostępnych jest wiele
mieszkań o zróżnicowanej wielkości i standardzie wykończenia – na pewno znajdziesz coś dla siebie!
Z tego rozdziału naszego przewodnika dowiesz się:
- jak znaleźć odpowiednie mieszkanie;
- o czym pamiętać podczas zawierania umowy najmu mieszkania.

Jedną z pierwszych decyzji, z jaką zmaga się
każdy po przybyciu do Wrocławia, jest wynajęcie
bądź zakup mieszkania. Poszukiwaniem mieszkania warto zająć się jeszcze przed przyjazdem do
Polski, gdyż wiele osób chce je wynająć w tym
samym czasie. Mieszkania we Wrocławiu można
szukać za pomocą agencji nieruchomości lub na
własną rękę w Internecie.
Agencje Nieruchomości
Korzystając z pomocy agencji nieruchomości,
pamiętaj, że pośrednicy zazwyczaj pobierają opłatę
za znalezienie mieszkania w wysokości od połowy
do jednokrotności miesięcznego czynszu (przy
zakupie mieszkania są to prowizje w wysokości do
1% do 3% kwoty sprzedaży). Współpraca z agencją nieruchomości może być jednak dobrym zabezpieczeniem na wypadek sytuacji spornych, kiedy
to właśnie pośrednik może pomóc w wyjaśnieniu
sprawy. Sporządzi też za Ciebie umowę najmu
oraz doradzi w kwestiach prawnych.
Internet
Poszukiwanie mieszkania na własną rękę odbywać się może na wiele sposobów: poprzez znajomych, przeglądanie reklam, ale głównie przez
Internet. Istnieją różne portale internetowe, poprzez które można wynająć bądź nabyć mieszkanie bezpośrednio od właściciela. Aktualnych ofert
możesz szukać np. na Gumtree, OLX czy ADA.
Bardzo dużo ogłoszeń mieszkaniowych można
znaleźć także na portalu Facebook, gdzie znajduje
się wiele grup dla migrantów/ek mieszkających we
Wrocławiu (sprawdź hasło „expat Wrocław” bądź
„live in Wrocław”) lub lokalnych grup dla osób poszukujących lub oferujących mieszkania i pokoje do
wynajęcia (sprawdź hasło „mieszkanie do wynajęcia
Wrocław” lub „Wrocław mieszkania pokoje”).

Zawieranie umowy
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Wynajmując mieszkanie, zawsze proś o podpisanie umowy – zapewni Ci to bezpieczeństwo
i możliwość dochodzenia swoich praw w przypadku sporu z właścicielem.
Najistotniejsze kwestie, które powinny zostać uregulowane w umowie, to:
1. Szczegółowe ustalenie stanu mieszkania
z dnia oddania w najem – najlepiej zrobić zdjęcia i zachować je na przyszłość
w celach dowodowych.
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2. Szczegółowe ustalenie zasad najmu – listy
osób, które mogą mieszkać w mieszkaniu,
wysokości kaucji i uprawnień najemców
do dokonywania w mieszkaniu zmian.
3. Szczegółowe ustalenie okresu, na jaki
umowa zostanie zawarta, oraz okresu wypowiedzenia. Pamiętaj, że umowy zawartej
na czas określony bez wystąpienia określonych w umowie warunków NIE MOŻNA ROZWIĄZAĆ przed okresem, na jaki
została zawarta. Zawsze jednak możesz
próbować negocjować z Wynajmującym.
Gdy zdecydujesz się na konkretne mieszkanie, pamiętaj:
• Nie ma standardowego wzoru umowy
najmu – może być ona nawet napisana
odręcznie (wzory umów najmu możesz
znaleźć w Internecie).
• Umowa musi jednak zawierać wszystkie
dane o stronach umowy i jej przedmiocie, takie jak: dane wynajmującego i najemcy (imiona i nazwiska, daty urodzenia,
adresy zamieszkania i do korespondencji,
numery PESEL oraz numery dokumentów
poświadczających powyższe dane, np.
dowód osobisty wydany na terenie Polski
bądź Twój paszport i karta pobytu) oraz
dane dotyczące przedmiotu umowy najmu wraz z dokładnym adresem lokalu
(miasto, ulica, numer budynku i mieszkania). W umowie wyraźnie wskaż wysokość
czynszu oraz terminy jego płatności,
a także – jeśli wynajmujący zażąda zapłaty
kaucji – termin i warunki jej zwrotu.
• Umowa najmu mieszkania powinna zostać
zawarta pomiędzy wynajmującym a najemcą
danego lokalu na piśmie w języku polskim.
• Określ jasno w umowie, kto jest odpowiedzialny za uiszczenie opłat za media.
W załączniku do umowy warto wskazać stan
liczników, np. prądu, wody, gazu. Dane te
pomogą Ci stwierdzić, jakie było faktyczne
zużycie mediów przez Ciebie w okresie,
w którym zamieszkiwałeś w tym lokalu.
• Zamieść w umowie również opis i stan
techniczny mieszkania w momencie jego
przekazania. Warto wykonać dokumentację
zdjęciową faktycznego stanu technicznego lokalu w momencie rozpoczęcia najmu,
przyda się to w trakcie zdawania mieszkania.
W razie wątpliwości skonsultuj się z prawnikiem w ramach Biura Poradnictwa Obywatelskiego (patrz rozdział 14).

59

Jak znaleźć mieszkanie?

Punkty Obsługi
Mieszkańców
We Wrocławiu działa kilka Centrów Obsługi Mieszkańca
(tzw. COM-ów), w których możesz załatwić różne sprawy urzędowe. Do Twojej dyspozycji jest także Centrum Obsługi Podatnika oraz Punkt Informacji Gospodarczej. Sprawdź, czym
zajmują się te instytucje.

Centra Obsługi Mieszkańca (COM) to miejsca, w których możesz załatwić szereg spraw
urzędowych.
W COM przy ul. Zapolskiej 4, pl. Nowy Targ 1–8
oraz al. Kromera 44 możesz załatwić sprawy związane z:
• dowodem osobistym,
• sprawami meldunkowymi,
• prawem jazdy,
• rejestracją pojazdów.
W poniższych centrach możesz załatwić
sprawy związane z:
COM I
ul. Zapolskiej 4
• rejestracją działalności gospodarczej;
• podatkami i opłatami lokalnymi oraz
opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów i innych należności;
• potwierdzeniem Profilu Zaufanego ePUAP;
• opłatami za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
COM II
pl. Nowy Targ 1–8
• rejestracją działalności gospodarczej;
• sprawami architektoniczno-budowlanymi, realizowanymi w Wydziale Architektury i Budownictwa (przyjmowanie wniosków i podań, wydawanie dokumentów);
• podatkami i opłatami lokalnymi oraz
opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów i innych należności;
• potwierdzeniem Profilu Zaufanego ePUAP.
COM IV
al. M. Kromera 44
• wydawaniem zaświadczeń z akt ewidencji ludności oraz wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
W poniższych centrach załatwisz wyłącznie:
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COM III
ul. W. Bogusławskiego 8,10
• odbiór dowodów rejestracyjnych dla
pojazdów zarejestrowanych w COM
I przy ul. Zapolskiej 4;
• odbiór dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez Policję.
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Punkt Rejestracji Pojazdów
– CM Polmozbyt
al. Karkonoska 45
• rejestrację pojazdów.
COM V
ul. Hubska 8–16
• przyjmowanie wniosków dla spraw realizowanych przez Wydział Środowiska
i Rolnictwa;
• przyjmowanie dokumentacji dla spraw
realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta
Wrocławia.
Pamiętaj, aby sprawdzić aktualne godziny
otwarcia centrów na głównej stronie Biuletynu
Informacji Publicznej: http://bip.um.wroc.pl/
artykul/148/2803/com

Centrum Obsługi Podatnika
Centrum Obsługi Podatnika możesz załatwić
szereg spraw urzędowych związanych z:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

podatkiem od środków transportowych,
nieruchomości, rolnym i leśnym;
złożeniem wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach
lokalnych, podatku rolnym oraz z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych;
opłatą za użytkowanie wieczyste gruntów
i innych należności nie podatkowych;
opłatą za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
uzyskaniem informacji o opłacie skarbowej;
złożeniem wniosku o zwrot opłaty skarbowej;
potwierdzeniem Profilu Zaufanego ePUAP;
dokonaniem aktualizacji danych kontaktowych w sprawach dotyczących podatków
i opłat pobieranych przez Gminę Wrocław;
składaniem w kancelarii pism do wszystkich Wydziałów i Biur Urzędu Miejskiego
Wrocławia.

Centrum Obsługi Podatnika
ul. Kotlarskia 41
50-151 Wrocław
tel. + 48 71 777 77 77
Sprawdź najbardziej aktualne godziny
otwarcia centrum na stronie: http://bip.
um.wroc.pl/artykul/149/2805/cop
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Centra Obsługi Mieszkańca
(COM)

Punkt Informacji
Gospodarczej

NOTATKI

Biuro Rozwoju Gospodarczego – Punkt
Informacji Gospodarczej
ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław,
pok. 311 (III piętro)
tel. +48 71 777 78 19, +48 71 777 75 31
e-mail: brg@um.wroc.pl
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Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu
Miejskiego Wrocławia (BRG) powstało, aby służyć wsparciem mikro, małym i średnim firmom,
a także osobom, które pragną rozpocząć swoją
przygodę w biznesie.
Zmieniająca się rzeczywistość spowodowała, że we Wrocławiu powstaje coraz więcej firm
zakładanych przez obywateli innych państw. Dlatego swoje działania biuro stara się dostosować
do osób mówiących w różnych językach i nieznających jeszcze sytuacji na polskim rynku.
Każdy, kto zwróci się do biura po pomoc,
otrzyma wszelkie informacje dotyczące założenia firmy, niezbędnych formalności, form wsparcia, możliwości pozyskania lokalu, handlu na
miejskich targowiskach i ulicach handlowych,
food-trucków, a także wiedzę na temat innych
instytucji i ośrodków mogących udzielić pomocy
w tym zakresie.
Nawet jeśli jesteś na początku swojej biznesowej drogi, BRG pokaże Ci krok po kroku, jak
zostać przedsiębiorcą, jak rozwinąć swoją działalność lub gdzie szukać pomocy. Możesz tam
zadzwonić, przesłać wiadomość mailową lub
umówić się na spotkanie.
Podstawowe informacje na temat BRG znajdziesz na stronie: www.wroclaw.pl/biznes
Na stronie BRG znajdziesz m.in. „Przewodnik wrocławskiego przedsiębiorcy”, zawierający
niezbędne informacje, gdzie starać się o wymagane prawem opinie i decyzje oraz jak uzyskać
niezbędne wpisy, licencje i zezwolenia na rozpoczęcie działalności.
Biuro stara się regularnie prowadzić szkolenia dla obcokrajowców zainteresowanych
własnym biznesem, jak również konferencje
i seminaria mające na celu poszerzenie wiedzy
przedsiębiorców na temat pojawiających się nowych trendów i zjawisk gospodarczych.

Komunikacja miejska
We Wrocławiu działa rozbudowana sieć komunikacji miejskiej i podmiejskiej, dzięki której łatwo dotrzesz w każde miejsce. Co więcej, miasto inwestuje w rozwiązania proekologiczne takie jak tramwaje, pociągi, rowery miejskie oraz hulajnogi.
Z tego rozdziału naszego przewodnika dowiesz się:
- gdzie kupić bilet na autobus i tramwaj;
- jak korzystać z rowerów miejskich oraz hulajnóg;
- gdzie kupić bilet na pociąg.

Na tramwaje i autobusy obowiązują bilety,
które możesz kupić w automatach znajdujących
się na przystankach (płatność gotówką lub kartą), bezpośrednio w pojeździe (płatność tylko
kartą w opcji zbliżeniowej) lub w kioskach ruchu
(płatność gotówką lub kartą). Jeśli zostajesz dłużej we Wrocławiu, warto wyrobić sobie Urbancard, na której zakodujesz dowolny bilet, także
długoterminowy.
Pamiętaj! Miejskie autobusy i tramwaje we Wrocławiu są bezpłatne dla uczniów
wrocławskich szkół (wystarczy, że okażą oni
ważną legitymację szkolną). Za darmo mogą
jeździć także osoby, które ukończyły 68 lat
(za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym wiek).
Jak korzystać z automatów biletowych
w autobusach i tramwajach?
Ułatwieniem dla podróżujących we Wrocławiu jest system zbliżeniowej płatności za bilety
w pojazdach komunikacji miejskiej. Po wejściu
do tramwaju lub autobusu znajdziesz wyświetlacze zamontowane przy siedzeniach. Zobacz, jak
z nich skorzystać:
1. Podejdź do wyświetlacza.
2. Wybierz język, klikając na jedną z flag
w prawym górnym rogu ekranu.
3. Wybierz odpowiedni bilet.
4. Potwierdź wybór biletu zielonym przyciskiem na dole wyświetlacza.
5. Aby zapłacić za bilet, przyłóż do panelu poniżej wyświetlacza kartę płatniczą,
która obsługuje płatność zbliżeniową –
właśnie kupiłeś bilet bezpapierowy zapisany na Twojej karcie płatniczej.
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Warto wiedzieć, że:
• W razie kontroli musisz okazać kontrolerowi kartę płatniczą, którą zapłaciłeś za
bilet. Czytnik kontrolera potwierdzi ważność biletu.
• W pojazdach komunikacji miejskiej nie
zakupisz biletu papierowego, tylko elektroniczny.
• Jeśli posiadasz bilet papierowy, kupiony
poza pojazdem, skasuj go w tej samej
maszynie, w której można kupić bilet
zbliżeniowo, kasownik znajdziesz pod
wyświetlaczem.
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•

Bilety na autobusy i tramwaje mogą
być jednorazowe, czasowe (na określoną liczbę minut) i długoterminowe
(np. 7-dniowe, 30-dniowe, półroczne,
roczne, semestralne). Bilet jednorazowy
uprawnia do jednorazowego przejazdu tylko jednym środkiem transportu.
Natomiast bilet czasowy uprawnia Cię
do korzystania z nieograniczonej liczby
przejazdów w okresie, na który został
wykupiony. W momencie, gdy skasujesz
bilet, rozpoczyna się odliczanie czasu
Twojej podróży.

Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj na:
• jakdojade.pl/wroclaw/trasa – wyszukiwarka połączeń komunikacyjnych i planowania podróży komunikacją miejską;
• www.urbancard.pl – karta Urbancard będzie dla Ciebie przydatna, jeśli na co dzień
przemieszczasz się za pomocą komunikacji miejskiej, możesz z łatwością zakodować na niej bilety długoterminowe;
• www.wroclaw.pl/rozklady-jazdy – rozkłady jazdy komunikacji miejskiej we Wrocławiu: linie tramwajowe oraz autobusowe w obrębie Wrocławia;
• mpk.wroc.pl/en/tickets/tickets-typesand-prices – rodzaje biletów komunikacji
miejskiej.

Wrocławski Rower Miejski
Wrocławski Rower Miejski (WRM) to środek
transportu umożliwiający szybkie i ekologiczne
poruszanie się po mieście. W godzinach szczytu
pozwoli Ci na czas dotrzeć do celu podróży. Przed
pierwszym wypożyczeniem musisz zarejestrować
się w systemie i zasilić konto. Rower wypożyczysz
za pomocą aplikacji mobilnych, a w większości
systemów również kart zbliżeniowych.
Więcej informacji znajdziesz na:
wroclawskirower.pl/en

Hulajnogi elektryczne
Ciekawym rozwiązaniem komunikacyjnym
są hulajnogi elektryczne dostępne na terenie
Wrocławia. Do wypożyczenia hulajnogi potrzebna jest Ci tylko aplikacja mobilna.
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Autobusy i tramwaje

Więcej informacji znajdziesz na:
• play.google.com/store/apps/
details?id=com.limebike&hl=pl – link
do aplikacji firmy Lime;
• play.google.com/store/apps/
details?id=com.ridehive.app&hl=pl –
link do aplikacji firmy Hive;
• play.google.com/store/apps/
details?id=co.bird.android&hl=pl – link
do aplikacji firmy Bird.

NOTATKI

Pamiętaj, aby zachować dużą ostrożność na
drodze oraz parkować hulajnogę w odpowiednich miejscach. Nie pozostawiaj hulajnogi na
drodze, przystankach lub innych miejscach przeznaczonych do ruchu, gdyż zagrażasz w ten sposób bezpieczeństwu.

Pociągi
Po terenie miasta możesz przemieszczać się
także pociągami. Bilety na pociąg możesz kupić
online, w kasie dworca, u konduktora bądź na
stacji kolejowej wyposażonej w automaty. Jeśli
istnieje możliwość zakupienia biletu na stacji,
zakup biletu u konduktora spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty. W konkretnych przypadkach możesz podróżować pociągiem również na
podstawie biletu komunikacji miejskiej.
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Więcej informacji znajdziesz na:
• polregio.pl/en/offers-and-promotions/
regional-offers/traveling-by-train-inthe-wroclaw-city-with-public-transportticket – bilety komunikacji miejskiej
akceptowane przez przewoźnika kolei;
• www.kolejedolnoslaskie.pl/wpcontent/uploads/2019/01/SchematDolno%C5%9Bl%C4%85skie-KDPR-2018-19.pdf – mapa połączeń.
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Samochód
Znajdziesz tu podstawowe informacje dotyczące rejestracji
pojazdów Polsce, dowiesz się, jak wygląda procedura wyrabiania prawa jazdy w Polsce i kiedy warto uzyskać międzynarodowe prawo jazdy.
Z tego rozdziału naszego przewodnika dowiesz się:
- jak zarejestrować samochód;
- jak dostać prawo jazdy w Polsce;
- czym jest i dlaczego warto uzyskać międzynarodowe
prawo jazdy.

Rejestracja samochodu w zależności od tego, czy
jest on nowy, czy używany, z Polski czy z zagranicy,
może przebiegać inaczej. Zapoznamy Cię z ogólnym schematem. Wiedz, że w zależności od tego,
jaką przeszłość ma Twój pojazd, jego rejestracja
będzie wyglądała nieco inaczej. Rejestracja pojazdu wymaga poznania systemu rejestracji, a także spełnienia wszystkich wytycznych urzędu odnoszących się do opłat oraz złożonych wniosków.
Kto może zarejestrować pojazd?
•
•
•

właściciel pojazdu (ewentualni współwłaściciele muszą być obecni podczas
rejestracji);
reprezentant/oficjalny pełnomocnik firmy (jeśli pojazd jest firmowy);
pełnomocnik (należy sprawdzić w urzędzie, jakie upoważnienie jest wymagane).

W jakim terminie należy zrejestrować
pojazd?
Pojazd należy zarejestrować w terminie do
30 dni od sprowadzenia go do Polski. Aby to
zrobić, musisz:
• przygotować wszystkie wymagane dokumenty;
• opłacić należne opłaty;
• złożyć dokumenty na jeden z poniższych
sposobów:
a. osobiście w urzędzie,
b. wysłać pocztą,
c. wysłać drogą elektroniczną (jeśli
urząd umożliwia wysłanie danego
wniosku tą drogą).
Gdzie złożyć wniosek o rejestrację
pojazdu?
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Wnioski możesz złożyć od poniedziałku do
piątku w Dziale Rejestracji Pojazdów przy:
• ul. Zapolskiej 4, parter,
okienka od 1 do 21
(w godz. 8.00-17.15);
• pl. Nowy Targ 1-8, parter,
okienka od 9 do 13
(w godz. 8.00-17.15);
• Al. Kromera 44, parter,
stanowiska obsługiwane przez grupę R
(w godz. 8.00-15.15);
• Al. Karkonoskiej 45
(w godz. 8.00-15.00).
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Więcej informacji wraz ze szczegółowo opisanym systemem rejestracji znajdziesz tutaj:
• www.gov.pl/web/gov/zarejestruj-pojazd;
• bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/9149/
rejestracja-pojazdu-pojazd-zakupiony-izarejestrowany-w-kraju – w przypadku, gdy
pojazd został zakupiony w kraju;
• bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/9150/
rejestracja-pojazdu-pojazd-sprowadzony-zzagranicy – w przypadku, gdy pojazd został
sprowadzony z zagranicy.

Jak dostać prawo jazdy
w Polsce?
Każdy osoba, która mieszka w Polsce od minimum 185 dni, może starać się o polskie prawo
jazdy, jeśli jest w odpowiednim wieku bądź już
ma prawo jazdy i chce uzyskać następną kategorię. Podstawowa procedura wygląda następująco:
1. Badanie dla przyszłych kierowców –
musisz otrzymać orzeczenie lekarskie,
potwierdzające, że możesz kierować
pojazdami (najlepiej zapytaj o nie lekarza w szkole, która przygotowuje Cię do
egzaminu na prawo jazdy).
2. Przygotowanie potrzebnych dokumentów.
3. Złożenie ich w odpowiednim urzędzie
(w starostwie powiatowym w Twoim
miejscu zamieszkania, w urzędzie miasta
– jeśli mieszkasz w mieście na prawach
powiatu, np. we Wrocławiu).
4. Odebranie numeru PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) – to unikalny numer
każdego kandydata na kierowcę. Dzięki niemu szkoła jazdy i ośrodek ruchu
drogowego będą mogły wyszukać Cię
w systemie.
5. Wzięcie udziału w kursie i zdanie egzaminu na prawo jazdy (jeśli zdasz egzamin praktyczny, centrum egzaminacyjne wyśle informację o tym do Twojego
urzędu).
6. Zapłacenie za wydanie prawa jazdy (jeśli płacisz w kasie – zanieś potwierdzenie opłaty do pokoju, w którym przyjęto
Twój wniosek. Jeśli robisz przelew – wyślij e-mail z potwierdzeniem przelewu
do urzędu).
7. Odebranie prawa jazdy.
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Jak zarejestrować samochód?

Czym jest i dlaczego warto
uzyskać międzynarodowe
prawo jazdy?

NOTATKI
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Jeśli chcesz kierować pojazdami poza Unią
Europejską (UE) – w krajach, które są stronami
konwencji wiedeńskiej albo genewskiej, warto wyrobić sobie międzynarodowe prawo jazdy. Może
je otrzymać każdy, kto ma ważne polskie prawo
jazdy. Wniosek złożysz w dowolnym starostwie powiatowym osobiście bądź wysyłając pocztą.
Więcej informacji znajdziesz na: obywatel.gov.
pl/kierowcy-i-pojazdy/uzyskaj-miedzynarodoweprawo-jazdy.

WROMIGRANT – przewodnik dla migrantów/ek i konsultantów/ek międzykulturowych

Bezpieczeństwo
We Wrocławiu o Twoje bezpieczeństwo dba szereg służb
i instytucji: Policja, Straż Miejska, straż pożarna, Straż Graniczna, a także WOPR. Bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia
możesz zgłosić, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Działa
też wiele zarówno ogólnopolskich, jak i lokalnych, wrocławskich infolinii i telefonów zaufania, z pomocy których możesz
korzystać.
Z tego rozdziału naszego przewodnika dowiesz się:
- jak zgłosić zagrożenie zdrowia lub życia pod numerem 112;
- czym zajmują się: Policja, Straż Miejska, straż pożarna,
Straż Graniczna oraz WOPR;
- jak postępować, jeśli staniesz się ofiarą przestępstwa z nienawiści;
- jakie telefony alarmowe, infolinie i telefony zaufania działają we Wrocławiu.

Bezpieczeństwo i uzyskanie natychmiastowej pomocy jest ważne dla każdego obywatela miasta. Dzwoniąc na numer alarmowy 112,
sprawnie i szybko przekażesz do Centrum Powiadamiania Ratunkowego informacje o zagrożeniu życia, bezpieczeństwa, mienia, środowiska
i zdrowia. Centrum Powiadamiania Ratunkowego współpracuje z Policją, Państwową Strażą
Pożarną i zespołami ratownictwa medycznego.
112 to numer alarmowy, bezpłatny i dostępny
na terenie całej Unii Europejskiej zarówno dla
telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Co
ważne, można go wybrać w telefonie nieposiadającym karty SIM.
Pamiętaj, że numer alarmowy 112 ratuje życie! Korzystaj z niego odpowiedzialnie.
Gdy dzwonisz w sprawach, które nie są alarmowe, możesz blokować linię alarmową osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy.
Operatorzy numerów alarmowych w Centrach Powiadamiania Ratunkowego obsługują
zgłoszenia dotyczące m.in.:
• zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa,
• zagrożenia mienia i środowiska (sytuacje
nagłe),
• zagrożenia czyjejś wolności,
• przestępstw lub zakłócania porządku
publicznego,
• sytuacji, kiedy niezbędne jest natychmiastowe działanie Policji, Państwowej
Straży Pożarnej lub Państwowego Ratownictwa Medycznego.
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Dzwoń tylko w nagłych, wymagających interwencji służb ratowniczych sytuacjach, takich jak:
• wypadki drogowe,
• silne krwawienia i uszkodzenia ciała,
• omdlenia i utrata świadomości,
• pożary,
• przypadki porażenia prądem,
• kradzieże i włamania,
• rozboje i inne przypadki użycia przemocy,
• podejrzenie prowadzenia pojazdu pod
wpływem środków odurzających,
• rozpoznania osoby poszukiwanej przez
Policję,
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•

inne sytuacje nagłego zagrożenia życia,
zdrowia, środowiska, mienia, bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Szybkość przyjęcia zgłoszenia zależy od
bardzo wielu czynników, również od sposobu,
w jaki zgłaszamy konkretne zagrożenie, dlatego bardzo ważne jest, aby w pełni współpracować z operatorem numerów alarmowych w CPR
i udzielać tylko istotnych dla niego informacji.
Miejsce zdarzenia:
• zorientuj się, gdzie jesteś i co się stało na
miejscu zdarzenia;
• ustal liczbę osób poszkodowanych oraz
ich stan;
• powiadom świadków zdarzenia, że wykonujesz połączenie na numer alarmowy 112,
aby nie powtarzali Twojego zgłoszenia;
• znajdź ciche miejsce do przeprowadzenia spokojnej rozmowy z operatorem numerów alarmowych.
Rozmowa z operatorem numerów
alarmowych:
• operator po odebraniu połączenia przedstawi się swoim numerem służbowym
(nigdy nie podaje swoich danych osobowych) i zapyta, w czym może pomóc;
• bardzo krótko opisz zdarzenie, które
chcesz zgłosić – opis ten pozwoli na odróżnienie Twojego wezwania od przypadkowego połączenia niezwiązanego
z zagrożeniem życia, zdrowia, środowiska lub mienia;
• odpowiadaj na pytania operatora numerów alarmowych – kolejność zadawanych
pytań nie jest przypadkowa, a ich treść
jest niezbędna do pozyskania kluczowych informacji dla służb ratunkowych;
• podaj dokładny adres lub sposób dotarcia na miejsce zdarzenia (województwo,
powiat, gminę, miasto, a także nazwę
ulicy, na której miało miejsce zdarzenie,
numer najbliższego budynku) lub inne
dane umożliwiające szybkie zlokalizowanie miejsca zdarzenia;
• udziel dodatkowych informacji, o które poprosi Cię operator numerów alarmowych;
• podaj swoje dane, aby służby mogły się
z Tobą skontaktować w przypadku takiej
konieczności;
• nie rozłączaj się do czasu wyraźnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;
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System powiadamiania
ratunkowego (numer
alarmowy 112)

•
•

po zakończonej rozmowie staraj się
nie korzystać ze swojego telefonu, aby
umożliwić służbom oddzwonienie do
Ciebie w celu pozyskania dodatkowych
informacji;
w przypadku zmiany sytuacji już po dokonaniu zgłoszenia, wykonaj ponowne
połączenie na numer alarmowy 112;
w zgłoszeniach o charakterze medycznym, po uzyskaniu istotnych informacji,
operator przełączy Cię do dyspozytora
Państwowego Ratownictwa Medycznego, który dopyta o kwestie medyczne
i pomoże udzielić niezbędnej pomocy
poszkodowanym.
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Pamiętaj:
• informacje na temat numerów telefonów
do służb, przedsiębiorstw, instytucji uzyskasz pod ogólnopolskim numerem telefonu +48 118 913;
• sprawdź numery telefonów do najbliższego komisariatu Policji lub innych
służb i zapisz je w widocznym miejscu
lub w swoim telefonie komórkowym;
• skorzystaj z aplikacji mobilnej Moja Komenda, w której znajdziesz niezbędne
informacje na temat najbliższych jednostek Policji: numer telefonu, adres, odległość od lokalizacji, w której się znajdujesz;
• dodaj potrzebne Ci numery telefonów
do listy kontaktowej w swoim telefonie.
Nie dzwoń, gdy sytuacja nie wymaga interwencji służb ratunkowych, nie jest niebezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia,
środowiska, mienia lub w innych sytuacjach, gdy
chcesz na przykład:
• zgłosić fikcyjne zgłoszenie;
• zasięgnąć informacji na temat pogody,
rozkładu jazdy komunikacji miejskiej, kolejowej lub lotniczej;
• poinformować o utrudnieniach w ruchu
drogowym;
• poinformować, że nie potrzebujesz pomocy;
• ustalić dane kontaktowe firmy lub osoby
prywatnej;
• wyrazić opinię dotyczącą dowolnego tematu, wydarzenia lub osoby;
• przesunąć umówione spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych;
• sprawdzić, czy numer alarmowy 112 naprawdę działa;

•
•
•
•
•

wezwać taksówkę, zamówić pizzę lub
pomoc drogową;
uzyskać poradę prawną lub medyczną;
zdobyć PIN lub PUK do telefonu;
uzyskać połączenie;
uzyskać numer telefonu do służb.

Policja (112)
Nad bezpieczeństwem mieszkańców Wrocławia czuwa Policja (numer alarmowy 112) oraz
Straż Miejska (numer 986). Możesz liczyć na ich
profesjonalną pomoc.
Policja zajmuje się:
• pomocą ofiarom przestępstw;
• pomocą ofiarom przemocy, w tym przemocy w rodzinie;
• ściganiem sprawców przestępstw;
• zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Jeśli grozi Ci niebezpieczeństwo lub widzisz osobę potrzebującą pomocy, natychmiast dzwoń na numer alarmowy 112, znajdziesz tam osobę mówiącą w języku angielskim,
jak i w niemieckim, francuskim czy rosyjskim.
Jeśli sam stałeś się ofiarą jakiegokolwiek
przestępstwa, nie czekaj, zgłoś to natychmiast
osobiście w najbliższym komisariacie Policji.
Jeśli nie mówisz jeszcze komunikatywnie bądź
w ogóle w języku polskim, masz dwa rozwiązania:
• zabierz ze sobą na posterunek zaufaną
Ci osobę, mówiącą w języku polskim;
• poproś na komendzie o tłumacza – zostanie Ci wyznaczona data i godzina spotkania, kiedy dostępny będzie tłumacz.
Pamiętaj, aby mieć przy sobie dokumenty
(paszport lub/i kartę pobytu). Na komisariacie
policjant przyjmie od Ciebie zeznania, które rozpoczną dalsze procedury.
Aplikacja „Moja Komenda”
Aplikacja „Moja Komenda” ułatwia kontakt
z Policją i dzielnicowymi, czyli funkcjonariuszami Policji pierwszego kontaktu. Dzielnicowi to
policjanci utrzymujący bezpośredni kontakt ze
społecznościami lokalnymi swoich rejonów, rozpoznający ich potrzeby i oczekiwania w zakresie
szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego. Każdy
dzielnicowy ma przydzielony obszar swojego
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działania (rewir). Możesz zwrócić się do swojego
dzielnicowego po pomoc, zadać mu pytanie czy
poinformować o sytuacji stwarzającej zagrożenie
dla bezpieczeństwa. Pomoże Ci w tym aplikacja
„Moja Komenda”, która jest rodzajem przewodnika po polskich jednostkach Policji. Możesz dzięki
niej sprawdzić m.in. adresy komend, jak i numer
telefonu do dzielnicowego z Twojego rewiru.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Jest to policyjne narzędzie do eliminowania negatywnych zachowań i problemów uciążliwych społecznie (np. spożywania alkoholu
w miejscach publicznych). Dzięki Mapie można
wyeliminować przypadki łamania prawa. Zaznaczenie na Mapie danego zagrożenia wywołuje
odpowiednią reakcję Policji. Skutkuje to kontrolami patroli określonego miejsca i podjęcie
przez funkcjonariuszy czynności mających na
celu usunięcie zagrożenia. Możesz ją odwiedzić,
wchodząc na stronę: www.Policja.pl/pol/mapa
-zagrozen-bezpiecze
Ważne adresy
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 21
51-168 Wrocław
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
tel. +48 71 340 44 90 (oficer dyżurny)
WWW: www.wroclaw.policja.gov.pl/pl
Pełnomocnik Komendanta
Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw
Człowieka
podinsp. Barbara Lorenc-Żelisko
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
tel. +48 71 340 45 21
e-mail: prawa-czlowieka@wr.policja.gov.pl
e-mail: pelnomocnikopc@wr.policja.gov.pl
Wydział do Walki z Cyberprzestępczością
Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu
tel. +48 71 340 24 33
e-mail: cyber@wr.policja.gov.pl

Jak postępować, jeśli
staniesz się ofiarą
przestępstwa z nienawiści?
Przestępstwo z nienawiści to czyn zabroniony
motywowany uprzedzeniami, wymierzony w osobę pokrzywdzoną tylko dlatego, że ma na przykład inny kolor skóry, pochodzi z innego kraju
lub innego kręgu kulturowego, mówi innym językiem, wyznaje inną religię.
Jeśli staniesz się ofiarą przestępstwa z nienawiści niezwłocznie zgłoś zdarzenie na Policję.
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
można złożyć ustnie lub pisemnie. Można też
wskazać osobę zaufaną (np. kogoś z rodziny czy
przyjaciela), która będzie dawała osobie poszkodowanej przestępstwem wsparcie podczas składania zeznań.
W momencie zgłoszenia przestępstwa możesz otrzymać od nas dalszą pomoc, tj. kontakt
z adwokatem i/bądź psychologiem. Wystarczy,
że zadzwonisz na telefon alarmowy +48 604
535 838, gdy przestępstwo zostało już przez
Ciebie zgłoszone na Policję. Numer jest czynny
7 dni w tygodniu.
Na naszą pomoc telefoniczną możesz liczyć
także w godz. otwarcia naszego biura pod numerem tel. +48 71 772 49 50.
Możesz również zgłosić się do Stowarzyszenia Nomada, które oferuje wsparcie poszkodowanym osobom w przygotowaniu i raportowaniu
przestępstw motywowanych uprzedzeniami na
komisariacie Policji. Nomada obejmuje wsparciem osoby na każdym etapie trwania postępowania od złożenia zawiadomienia na policji po
zakończenie sprawy w sądzie.
Więcej informacji na: www.wielokultury.wroclaw.
pl/bezpieczenstwo-hate-crime-victims-supportsystem oraz: nomada.info.pl/kontakt

Straż Miejska (986)
Komenda Straży Miejskiej Wrocławia
ul. Na Grobli 14/16
50-421 Wrocław
e-mail: straz@strazmiejska.wroclaw.pl
WWW: www.strazmiejska.wroclaw.pl
Straż Miejska, zgodnie z hasłem „w służbie
społeczności lokalnej”, współpracuje na co dzień
z Policją, radami osiedli wrocławskich, Wrocław-
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•

Straż Miejska zajmuje się m.in.:
• ochroną spokoju i porządku w miejscach
publicznych;
• dbaniem o przestrzeganie prawa lokalnego;
• czuwaniem nad porządkiem i kontrolą
ruchu drogowego;
• budowaniem i podnoszeniem jakości
życia mieszkańców, studentów, turystów
oraz osób przebywających we Wrocławiu czasowo.
Strażnicy prowadzą także zajęcia profilaktyczno-prewencyjne oraz tematyczne, zmierzające do poprawy bezpieczeństwa wśród dzieci
i młodzieży oraz dorosłych.
Aby poznać swojego strażnika osiedlowego,
wejdź na stronę: www.smwroclaw.pl

Straż Graniczna
Straż Graniczna zajmuje się:
• zapobieganiem i przeciwdziałanie nielegalnej migracji;
• kontrolą przestrzegania przepisów dotyczących wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium;
• zwalczaniem przestępstw tj. umożliwienie nielegalnego pobytu cudzoziemcom,
zatrudnianie cudzoziemców przebywających w RP nielegalnie i handel ludźmi.
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Straż Graniczna
tel. +48 71 35 847 00
Aplikacje „Asystent Granica”
oraz „Mobilna Granica”
Obydwie powyższe aplikacje wraz z serwisem
www.granica.gov.pl zawierają szereg informacji
niezwykle ważnych z punktu widzenia osób podróżujących do Polski.
Aplikacja „Mobilna Granica” pozwala na śledzenie ruchu na przejściach granicznych, daje
dostęp do aktualnej sytuacji na polskich drogach itd.

Aplikacja „Asystent Granica” jest swego rodzaju przewodnikiem po polskich przejściach
granicznych: drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich i pieszych. Użytkownik może
z niej dowiedzieć się, jak będzie wyglądała odprawa celna i graniczna oraz jakie dokumenty
są niezbędne do przekroczenia granicy. Aplikacja została stworzona przez Służbę Celną i Straż
Graniczną w Polsce i jest niezbędnikiem każdej
osoby przekraczającej granicę Polski.
Placówka SG we Wrocławiu-Strachowicach
ul. Graniczna 190A
54-516 Wrocław
tel. +48 71 358 47 00
e-mail: strachowice@strazgraniczna.pl
WWW: www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl

Straż pożarna (112, 998)
Państwowa Straż Pożarna (PSP) zajmuje się
walką z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi
miejscowymi zagrożeniami.
Do jej podstawowych zadań należy m.in.
rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych
miejscowych zagrożeń, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów,
klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych
zagrożeń, wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk
żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze.
Komenda Miejska PSP we Wrocławiu
ul. Kręta 28
50-233 Wrocław
tel. +48 71 320 70 04
e-mail: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl
WWW: kmpsp.wroclaw.pl
Komenda Miejska PSP we Wrocławiu
ul. Borowska 138
50-552 Wrocław
tel. +48 71 368 21 00
e-mail: kw@kwpsp.wroclaw.pl

WOPR – Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
WOPR zajmuje się szeroko pojętym ratownictwem wodnym, czyli pomocą oraz ratowaniem
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życia lub zdrowia osób na wodzie. Zabezpiecza
obiekty rekreacyjne i zrzesza ono ratowników
wodnych oraz instruktorów WOPR. Eksperci
WOPR są przygotowani do rozpoznawania zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się oraz występowania do właściwych podmiotów o ich usunięcie. WOPR może zainicjować
również wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz
urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad wodą,
a także do wydawania ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego.
Dolnośląskie Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
ul. Na Grobli 40-44
50-421 Wrocław
tel. +48 71 344 47 45
e-mail: biuro@dolnoslaskiewopr.pl
WWW: www.dolnoslaskiewopr.pl

•
•
•
•
•

+48 76 742 11 12 – Infolinia Koleje Dolnośląskie S.A. (informacja tylko w języku
polskim)
+48 800 022 222 – Infolinia PKP PR dla
osób niepełnosprawnych (informacja
tylko w języku polskim)
+48 71 720 70 51 – Infolinia Polbus PKS
(dyżurny ruchu)
+48 71 358 13 81 – Port Lotniczy we Wrocławiu
+48 71 777 77 77 – Centrum Informacji
Urzędu Miejskiego

Telefony awaryjne we Wrocławiu
• 991 – pogotowie energetyczne
• 992 – pogotowie gazowe
• 993 – pogotowie ciepłownicze
• 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne

Telefony zaufania we Wrocławiu
• + 48 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (linia bezpłatna)
• +48 800 121 212 – telefon zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
• +48 116 000 – telefon w sprawie zaginionego dziecka (24 h, połączenie bezpłatne)
• +48 800 283 107 – Policyjny Telefon Zaufania (z telefonów stacjonarnych/połączenie bezpłatne), +48 71 344 15 53
(numer dla użytkowników telefonów stacjonarnych i komórkowych/ połączenie
płatne wg stawek operatora)
• +48 697 071 112 – SMS-owa linia policyjna
dla osób głuchych – numer przeznaczony
wyłącznie do wysyłania SMS przez osoby
z dysfunkcją mowy lub niedosłyszące
• +48 800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie +48 801 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
• +48 71 340 38 03 – Policyjny Telefon Pogotowia Dziecięcego (telefon ze specjalnym przeznaczeniem dla dzieci, które
widzą przemoc w domu)
• +48 801 247 070 lub +48 22 654 70
70 – zgłaszanie zaginięć osób (24 h linia
wsparcia Fundacji „ITAKA”)

Infolinie we Wrocławiu
• +48 71 344 31 11 – Centrum Informacji
Turystycznej
• +48 519 509 337 – Informacja Turystyczna PKP
• +48 71 793 97 22 – Dolnośląska Informacja Turystyczna
• +48 71 772 49 50 – WroMigrant – Punkt
informacji i aktywności migrantów/ek
• +48 71 321 72 71– Infolinia MPK
• +48 703 200 200 – Infolinia PKP

Ważne telefony – pozostałe
• +48 71 799 89 06 – pogotowie opiekuńcze (24 h)
• +48 71 340 31 78 – Policyjna Izba Dziecka
• +48 71 337 36 36 – pogotowie weterynaryjne (24 h)
• +48 605 883 227 – Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu (całodobowy telefon alarmowy)
• +48 71 194 88 – Narodowy Fundusz
Zdrowia we Wrocławiu (infolinia)

Telefony alarmowe, zaufania, infolinie
Telefony alarmowe i ratunkowe we
Wrocławiu (w razie bezpośredniego
zagrożenia zdrowia i życia)
• 112 – ogólny numer ratunkowy (Policja,
pogotowie, straż pożarna)
• 999 – pogotowie ratunkowe
• 997 – Policja
• 998 – straż pożarna
• 986 – Straż Miejska
• + 48 601 100 100 – WOPR (numer ratunkowy nad wodą)
• + 48 71 770 22 22 – Centrum Zarządzania Kryzysowego
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skim Centrum Rozwoju Społecznego, placówkami oświatowymi, organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami na rzecz ochrony praw
zwierząt, fundacjami i oczywiście mieszkańcami
Wrocławia.

•
•
•
•
•

+48 71 376 08 96 – Biuro Rzeczy Znalezionych
+48 71 321 72 71 – Biuro Obsługi Pasażera Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu
+48 71 340 96 55 – Telefoniczne centrum
obsługi klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
+48 71 376 00 22, 19 501 – zgłoś awarię
do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
+48 71 777 75 59 – Miejski Rzecznik Konsumentów

NOTATKI

Inne numery
• 987 – Centrum Zarządzania Kryzysowego
• 995 – Komenda Główna Policji – system
Child Alert
• 996 – Centrum Antyterrorystyczne
• 985 – GOPR i TOPR
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Inne numery służb i organizacji
powołanych do niesienia pomocy
• +48 116 000 – numer interwencyjny
w sprawie zaginionych dzieci (Fundacja
„ITAKA”)
• +48 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”)
• +48 116 123 – Kryzysowy Telefon Zaufania (Instytut Psychologii Zdrowia)
• +48 601 100 100 – numer ratunkowy
nad wodą (MOPR i WOPR)
• +48 601 100 300 – numer ratunkowy
w górach (GOPR i TOPR)
• +48 800 702 222 – centrum wsparcia
dla osób w stanie kryzysu psychicznego
(Fundacja „ITAKA”)
• +48 22 668 70 00 – „Niebieska Linia” –
ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy
w rodzinie

WROMIGRANT – przewodnik dla migrantów/ek i konsultantów/ek międzykulturowych

Konsulaty honorowe we Wrocławiu:

Konsulaty
We Wrocławiu tylko Konsulat Generalny Niemiec pełni
funkcję oficjalnego przedstawicielstwa dyplomatycznego, pozostałe zaś są konsulatami honorowymi, pełniącymi głównie
rolę centrów wymiany informacji i kontaktów.
W Konsulacie Generalnym Niemiec załatwisz sprawy formalne, związane m.in. z paszportem (jeśli jesteś obywatelem
Niemiec). W konsulatach honorowych zaś możesz uzyskać
fachową pomoc doradczą w Twoim języku ojczystym, dowiedzieć się, co i gdzie załatwić, oraz otrzymać kontakt do osób
w podobnym do Twojego położeniu.

Konsulat Honorowy Królestwa Norwegii
ul. Rynek 7
50-106 Wrocław
tel. +48 71 377 27 00
e-mail: consulate@norway.wroc.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 10.00-12.00
Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej
ul. Danuty Siedzikówny 12
51-214 Wrocław
tel. +48 71 773 74 64
e-mail: konsulat@lotwy.wroclaw.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 08.00-16.00
Konsulat Honorowy Republiki Litewskiej
pl. Powstańców Śląskich 1/114
53-332 Wrocław
tel. +48 71 360 24 00/10
e-mail: t.koson@lithuaniaconsulatepoland.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 10:00-14:00
Konsulat Honorowy Republiki Korei
ul. Leona Petrażyckiego 57
52-434 Wrocław
tel. +48 71 738 39 72
e-mail: beata.chelpa@korea-consul.wroc.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 10.00-16.00
Konsulat Honorowy Republiki Malty
ul. Włodkowica 10/3
50-071 Wrocław
tel. +48 71 358 24 01
e-mail: mikulanka.consul@op.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-niedziela 07.30-15.00
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Konsulat Honorowy Francji
ul. Rynek 58/300
50-116 Wrocław
tel. +48 71 341 02 80
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e-mail: consul.wroclaw@gmail.com
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 10.00-14.00
Konsulat Honorowy Republiki Austrii
ul. Skwierzyńska 21/10
53-521 Wrocław
tel. +48 782 173 777, + 43 50 11 50 44 11
(nagłe przypadki)
e-mail: sekretariat@konsulat-austrii-wroclaw.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 12.00-14.00
Konsulat Honorowy Republiki Chile
ul. Świdnicka 39
50-029 Wrocław
tel. +48 71 372 44 91
e-mail: konsulatchile@dig.wroc.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 10.00-15.00
Konsulat Honorowy Bułgarii
ul. ks. Piotra Skargi 7/1
50 - 082 Wrocław
tel. +48 71 783 39 28
e-mail: sekretariat@konsulat-bulgarii.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, piątek 9.00-13.00
wtorek, czwartek 9.00-11.00
Konsulat Honorowy Finlandii
ul. Pawła Włodkowica 10/11
50-072 Wrocław
tel. +48 71 780 76 00
e-mail: consulate@cww.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 08.30-17.30
Konsulat Honorowy Meksykańskich Stanów
Zjednoczonych
ul. Przejście Garncarskie 12
50-106 Wrocław
tel. +48 71 344 52 67
e-mail: wroclaw@spiz.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 10.00-16.00
Konsulat Honorowy Królestwa Szwecji
ul. Mydlana 2
51-502 Wrocław
tel. +48 71 302 13 00
e-mail: adm.swecons.wro@volvo.com
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa 08.00-10.00, piątek 13.00-15.00
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Konsulat Generalny Niemiec
ul. Podwale 76
50-449 Wrocław
tel. +48 71 377 27 00
e-mail: info@breslau.diplo.de
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8.30-11.30

Konsulat Honorowy Królestwa Danii
ul. Świdnicka 36/15
50-068 Wrocław
tel. +48 71 372 39 50
e-mail: consulate@denmark-wroc.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 10.00-14.00
Konsulat Honorowy Republiki Słowackiej
ul. Danuty Siedzikówny 12
50-001 Wrocław
tel. +48 71 785 03 69
e-mail: konsulat@slowacji.wroclaw.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 08.00-16.00
Konsulat Honorowy Republiki Czeskiej
ul. Szkocka 5/2
54-402 Wrocław
tel. +48 71 350 97 00
e-mail: wroclaw@honorary.mzv.cz
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 10.00-14.00
Konsulat Honorowy Wielkiego Księstwa
Luksemburga
ul. Rzeźnicza 32-33
50-130 Wrocław
tel. +48 71 346 70 87
e-mail: luxemburg@konsulat.wroclaw.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek12.30-16.00
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Konsulat Honorowy Republiki Włoskiej
pl. Tadeusza Kościuszki 10/1
50-028 Wrocław
tel. +48 795 413 015
e-mail: consolatoitaliano.wro@gmail.com
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 09.00-17.00
Konsulat Honorowy Republiki Indii
ul. Kuźnicza 11–13
50-138 Wrocław
tel. +48 502 411 355

e-mail: office@consulateindiawroclaw.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 09.00-17.00
Konsulat Honorowy Królestwa Hiszpanii
ul. Ludwika Rydygiera 2a/15
50-249 Wrocław
tel. +48 669 505 300
e-mail: konsulat@fira.pm
Godziny Otwarcia;
poniedziałek-piątek 10.00-14.00

NOTATKI

Wicekonsulat Węgier
ul. Łaciarska 4
50-104 Wrocław
tel. +48 511 468 584
e-mail: consulate.wro@mfa.gov.hu
Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek 08.00-16.30
piątek 08.00-14.00
Konsulat Honorowy Republiki Turcji
pl. Solny 2/3
50-060 Wrocław
tel. + 48 607 11 22 44
e-mail: biuro@konsulturcji.wroclaw.pl
Godziny otwarcia:
wtorek 12.00-14.00
Konsulat Honorowy Republiki Kazachstanu
ul. Rynek 56/57 lok.12
50-116 Wrocław
tel. +48 71 392 56 99
e-mail: office@konsulkazachstan.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 09.00-17.00
Konsulat Honorowy Gruzji
Rynek 5
50-106 Wrocław
tel. +48 71 725 58 81
e-mail: wojciech.wrobel@mfa.gov.ge
Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek 11.00-14.00
Honorowy Konsulat Estonii
ul. Piłsudskiego 13
50-048 Wrocław
tel. +48 71 757 55 54
e-mail: office@consulate.wroc.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek-piątek 08.00-16.00
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Konsulat Honorowy Ukrainy
ul. Jedności Narodowej 89
50-262 Wrocław
tel. +48 71 788 44 50, +48 787 513 901
(nagłe wypadki, konsulat w Krakowie)
e-mail: info@konsulat-ukraina.wroclaw.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, piątek 09.00-14.00

Ochrona
międzynarodowa
W wyjątkowych sytuacjach Twój pobyt w Polsce będzie
wynikał z faktu, że tylko tutaj będziesz bezpieczny. Polski rząd
przewiduje w takich sytuacjach ochronę na podstawie przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej rozstrzyga
w pierwszej instancji Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Wnioski takie mogą składać osoby, które spełniają warunki
do nadania statusu uchodźcy oraz takie, które warunków takich nie spełniają, ale kwalifikują się do uzyskania tzw. ochrony
uzupełniającej. Składa się je za pośrednictwem jednostek terenowych Straży Granicznej.

Kiedy cudzoziemcowi nadaje się status
uchodźcy?
Cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed
prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu: rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać
z ochrony tego kraju. Status uchodźcy nadaje się
także małoletniemu dziecku cudzoziemca, który
uzyskał status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, urodzonemu na tym terytorium.
Kiedy cudzoziemcowi udziela się ochrony
uzupełniającej?
Cudzoziemcowi udziela się ochrony uzupełniającej, gdy powrót do kraju pochodzenia
może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy przez: orzeczenie kary
śmierci lub wykonanie egzekucji, tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie,
poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla
życia lub zdrowia wynikające z powszechnego
stosowania przemocy wobec ludności cywilnej
w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego i ze względu na to ryzyko
nie może lub nie chce korzystać z ochrony kraju
pochodzenia.
Jeśli jesteś osobą ubiegającą się o udzielenie ochrony międzynarodowej, zapoznaj się
z publikacją „Pierwsze kroki w Polsce. Informator
dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie
ochrony międzynarodowej”, która zamieszczona
jest na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców
w kilku językach:
• angielskim
• rosyjskim
• francuskim
• arabskim
• gruzińskim
• polskim.

faks: +48 22 601 51 23
e-mail: dpu.udsc@udsc.gov.pl
WWW: udsc.gov.pl
Pomoc w kwestiach związanych z ochroną
międzynarodową możesz uzyskać także w Stowarzyszeniu Nomada (zob. Punkty informacyjne
dla migrantów/ek).

NOTATKI
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Departament Postępowań Uchodźczych
ul. Taborowa 33
02-699 Warszawa
tel. +48 22 601 74 07
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Publikacja dostępna jest na stronie: udsc.gov.
pl/do-pobrania/materialy-informacyjne-urzedu
Szczegółowe informacje otrzymasz w języku
angielskim, rosyjskim oraz polskim na stronie
Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz poprzez
bezpośredni kontakt z Departamentem Postępowań Uchodźczych.

BEZPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W JĘZYKACH OBCYCH

Biuro Poradnictwa
Obywatelskiego
Wrocławskie Biura Poradnictwa Obywatelskiego świadczą
bezpłatną pomoc w różnych językach w zakresie porad prawnych, psychologicznych i pedagogicznych. Gwarantują rzetelność, poufność i profesjonalizm świadczonych usług.
Wskazane przez nas poradnie udzielają porad w językach
obcych. Jest jednak znacznie więcej poradni, które udzielają
porad tylko w języku polskim. Do skorzystania z tych ostatnich
zachęcamy Cię w sytuacji, gdy znasz już dobrze język polski.
Poniżej znajdziesz informacje o partnerach programu wraz z
zakresem ich usług, tygodniowy harmonogram porad oraz informację o tym, w jakim języku możesz uzyskać pomoc.

L.p.

Nazwa
jednostki

Dni i godziny
działalności

Adres
Nr telefonu

E-mail

Poradnictwo
w językach
obcych

1

Stowarzyszenie
Biuro Porad
Obywatelskich
we Wrocławiu

ul. Szajnochy
12, Wrocław

+48 71 344 84 39

bpo@bpo.
wroclaw.pl

poniedziałek
angielski*
10:00–18:00,
wtorek10:00–16:00,
środa 10:00–16:00,
czwartek 10:00–18:00,
piątek 10:00–16:00

2

Fundacja
„Dajmy Szansę”

ul. Piłsudskiego 95,
I piętro,
Wrocław

+48 71 346 88 20

dajszanse@op.pl

środa 16:00–18:00
(z wyłączeniem
lipca i sierpnia)

3

Stowarzyszenie
„UNICONSULT”
Budynek Centrum Edukacji
Społecznej

ul. Koreańska
1A, Wrocław

+48 605 995 681

biuro@uniconsult.pl

wtorek 16:00–18:00 angielski*
(z wyłączeniem
lipca i sierpnia)

4

Fundacja
„Sancta
Familia” we
Wrocławiu

ul. Monte
Cassino 64,
Wrocław

+48 517 453 575

fundacja@safa.
org.pl

środa w godz.
17:00–20:00
(z wyłączeniem
lipca i sierpnia)

5

Fundacja
Centrum Praw
Kobiet Oddział
we Wrocławiu

ul. Ruska 46
(wejście B
pok. 312,
II piętro),
Wrocław

+48 71 358 08 74

cpk_wroclaw@
cpk.org.pl

poniedziałek
angielski*
10:00–18:00,
rosyjski*
wtorek10:00–16:00,
środa 10:00–16:30,
czwartek 10:00–18:00,
piątek 10:00–15:00

angielski*
ukraiński*

angielski*
białoruski*
niemiecki*
rosyjski*
ukraiński*

po uprzednim umówieniu terminu konsultacji

Dane kontaktowe

Uwagi*

Wrocławskie Biura Porad Obywatelskich świadczą bezpłatną pomoc w zakresie porad prawnych, psychologicznych i pedagogicznych, gwarantują rzetelność, poufność i profesjonalizm
świadczonych usług, działając w ramach gminnego systemu pomocy i jednolitych standardów.*
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We Wrocławiu funkcjonuje również system bezpłatnej pomocy prawnej, udzielanej
jednak głównie w języku polskim. W wybranych punktach można uzyskać informacje m.in.
w zakresie prawa pracy, prawa podatkowego, przygotowania do rozpoczęcia działalności
gospodarczej, spraw karnych czy spraw rodzinnych.
Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można umówić telefonicznie pod numerem
tel. +48 71 777 98 88 bądź przez Internet (online) na stronie: www.npp.wroclaw.pl/Rejestracja/
Home
Warunkiem otrzymania pomocy prawnej jest okazanie na miejscu dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz złożenie oświadczenia, że osoba nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej - do pobrania w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.
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BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE W JĘZYKU POLSKIM

Lp.

Nazwa jednostki

Adres

Dni i godziny
działalności

1.

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

pl. Dominikański 6

poniedziałek-piątek
11.00-19.00

2.

Lokal w zasobie powiatu M. Wrocław

ul. Szczytnicka 47

poniedziałek-piątek
16.00-20.00

3.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Nadodrzańskie Centrum Wsparcia

ul. Rydygiera 43

poniedziałek-piątek
8.00-20.00

4.

Rada Osiedla Krzyki-Partynice

ul. Wiosenna 14

poniedziałek-piątek
12.00-16.00

5.

Rada Osiedla Powstańców Śląskich

ul. Gajowicka 96a

poniedziałek-piątek
12.00-16.00

6.

Lokal w zasobie powiatu M. Wrocław

ul. Szczytnicka 47

poniedziałek-piątek
8.00-16.00

7.

Budynek Urzędu Miejskiego

Al. Kromera 44

poniedziałek-piątek
8.00-16.00

8.

Lokal w zasobie powiatu M. Wrocław

ul. Rękodzielnicza 1

poniedziałek-piątek
12.00-16.00

9.

Lokal w zasobie powiatu M. Wrocław

ul. Ignuta 125

poniedziałek-piątek
8.00-20.00
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Punkty informacyjne
dla migrantów
We Wrocławiu działają instytucje oraz organizacje prowadzące punkty informacyjne, w których udziela się bezpłatnie
wsparcia dla migrantów/ek. Poszczególne jednostki różnią się
zakresem spraw, w jakich służą pomocą. Sprawdź, do którego
z nich się udać, aby uzyskać informacje, których szukasz.

Stare Miasto
Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego
pl. Dominikański 6 (parter, pokój nr 14)
50-159 Wrocław
tel. +48 71 77 24 950
e-mail: wromigrant@wcrs.wroclaw.pl
WWW: www.wielokultury.wroclaw.pl/
wromigrant
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 9.00 - 16.00
Tarnogaj
Centrum Aktywności Tarnogaju CAT
ul. Gazowa 22
50-317 Wrocław
tel. +48 71 77 24 950
Godziny otwarcia:
czwartek 16.00-19.00
Psie Pole
FAMA Centrum Biblioteczno-Kulturalne
Bolesława Krzywoustego 286
51-312 Wrocław
tel. +48 71 77 24 950
Godziny otwarcia:
piątek 16.00-19.00
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Czym jest WroMigrant?
WroMigrant to miejskie punkty informacji
i aktywności migrantów/ek zarówno już mieszkających, jak i dopiero przyjeżdżających do
Wrocławia. W punktach WroMigrant wskażemy
Ci, gdzie i jak załatwić formalności lub uzyskać
więcej informacji w zakresie legalizacji pobytu i pracy, nadania numeru PESEL, wynajęcia
mieszkania oraz zameldowania we Wrocławiu.
Doradzimy Ci także, jak skorzystać z opieki medycznej, systemu edukacji oraz oferty nauki języka polskiego w naszym mieście.
W punktach dowiesz się również o warsztatach i szkoleniach, na których nauczysz się
praktycznych umiejętności, potrzebnych do poruszania się w polskiej codzienności. We WroMigrancie jesteśmy otwarci na Twoje inicjatywy
i pomysły!
Informacja udzielana jest w językach: ukraińskim, rosyjskim, angielskim i niemieckim.

WROMIGRANT – przewodnik dla migrantów/ek i konsultantów/ek międzykulturowych

Jak skorzystać?
Do WroMigranta nie obowiązują zapisy. Możesz przyjść do wybranego punktu w godzinach
naszej pracy, napisać do nas na adres e-mailowy: wromigrant@wcrs.wroclaw.pl lub zadzwonić
do nas na numer telefonu: +48 71 77 24 950.
W przypadku spraw złożonych, które wymagają konsultacji prawnej, najlepiej umówić się
wcześniej na spotkanie. Konsultacje te są udzielane w punkcie WroMigrant Stare Miasto.
Ile to kosztuje?
Konsultacje są bezpłatne.
Działanie koordynowane jest przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego w ramach wdrażania Wrocławskiej Strategii Dialogu
Międzykulturowego 2018-2022.
Konsultacje w punktach WroMigrant są prowadzone w ramach projektu reSTART, który jest
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu
państwa.
Punkt informacyjny dla cudzoziemców
(InfoCUKR) – Centrum Ukraińskie Kultury
i Rozwoju
ul. Ruska 46a/201
50-079 Wrocław
tel. +48 571 330 203
e-mail: infoCUKR@fundacjaukraina.eu
WWW: fundacjaukraina.eu
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, piątek 14.00-20.00
wtorek, czwartek 10.00-14.00
InfoCUKR działa w ramach Fundacji Ukraina.
Niezależnie od kraju Twojego pochodzenia, otrzymasz tutaj informacje i pomoc w zakresie spraw
administracyjno-prawnych (m.in. legalizacji
pobytu i pracy, rodzajów zatrudnienia) i spraw
codziennych (m.in. edukacji, ochrony zdrowia
i formy ubezpieczenia). W sprawach związanych
z doradztwem zawodowym (np. sprawdzanie
dokumentów aplikacyjnych, próbna rozmowa
kwalifikacyjna) oraz wymagających bardziej specjalistycznej wiedzy prawnej (m.in. prawo pracy,
prawo karne, legalizacja pobytu) możesz umówić
się na konsultacje tematyczne.
W punkcie dowiesz się także o warsztatach
i szkoleniach dotyczących wyżej wymienionych
spraw organizowanych przez Fundację Ukraina.
Darmowe konsultacje są prowadzone
w czterech językach: ukraińskim, polskim, rosyjskim oraz angielskim.
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WroMigrant.
Punkty informacji i aktywności
migrantów/ek*

Punkt poradniczy Stowarzyszenia
na Rzecz Integracji Społeczeństwa
Wielokulturowego NOMADA
ul. Paulińska 4/8
50-247 Wrocław
tel. +48 71 307 03 35, +48 791 576 459
e-mail: nomada@nomada.info.pl
counselling@nomada.info.pl
WWW: www.nomada.info.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek oraz czwartek 16.00-19.00
Stowarzyszenie Nomada świadczy nieodpłatne poradnictwo dla migrantów/ek m.in. w zakresie dokumentowania pobytu w Polsce, spraw
pracowniczych, zdrowotnych czy kwestii rodzinnych, a także wspiera migrantów/ki w ciężkim
położeniu, m.in. starających się o objęcie ochroną międzynarodową oraz takich, którzy doświadczyli przemocy motywowanej uprzedzeniami.
Poradnictwo prowadzone jest zarówno stacjonarnie – w biurze organizacji, jak i w terenie
w formie asystentury. Pracownicy Nomady na
Twoją prośbę mogą towarzyszyć Ci podczas
wizyt w urzędach, u lekarzy, na komisariacie Policji, Straży Granicznej czy w sądzie. Mogą też
pełnić rolę tłumaczy językowych i kulturowych,
zapewniając pełną anonimowość osobom, które się zgłaszają.

Jeśli myślisz o otwarciu własnej działalności
gospodarczej bądź szukasz odpowiedzi na pytania związane z prowadzeniem firmy, skontaktuj się z Biurem Rozwoju Gospodarczego (BRG)
oraz Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW).
Pracownicy BRG pokażą Ci krok po kroku, jak
zostać przedsiębiorcą, jak rozwinąć swoją działalność i gdzie szukać pomocy. Na stronie BRG
znajdziesz m.in. „Przewodnik wrocławskiego
przedsiębiorcy”, zawierający niezbędne informacje, gdzie starać się o wymagane prawem opinie
i decyzje oraz jak uzyskać niezbędne wpisy, licencje i zezwolenia na rozpoczęcie działalności.
To praktyczna wiedza w pigułce, która przyda
się każdej osobie. Do Biura Rozwoju Gospodarczego możesz dzwonić, pisać lub umówić się na
spotkanie osobiście.
Agencja Rozwoju Aglomeracji
Wrocławskiej (ARAW)
pl. Solny 14
50-062 Wrocław
tel. +48 71 783 53 10
e-mail: office@invest-in-wroclaw.pl
WWW: araw.pl
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej
(ARAW) odpowiedzialna jest w szczególności za
promocję gospodarczą oraz aktywne pozyskiwanie i obsługę inwestorów zagranicznych (Centrum
Wspierania Biznesu), redakcję portalu wroclaw.pl
- głównej strony internetowej Wrocławia i portali
dedykowanych. ARAW realizuje też projekt „Study in Wrocław” (zob. rozdział Edukacja) oraz prowadzi stronę live-in-wroclaw.com
*  Konsultacje w punktach WroMigrant są prowadzone w ramach
projektu reSTART, który jest współfinansowany z Programu Krajowego
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.
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Jak skorzystać?
Punkt poradnictwa otwarty jest w poniedziałek w godz. 16.00-19.00 oraz czwartek w godz.
16.00-19.00. Na spotkanie można umówić się
wysyłając maila na adres counselling@nomada.
info.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu + 48
71 307 03 35 lub +48 791 576 459. Punkt nie
udziela porad mailowo.

Biuro Rozwoju Gospodarczego – Punkt
Informacji Gospodarczej (BRG)
ul. Świdnicka 53, pok. 311 (III piętro)
50-030 Wrocław
tel. +48 71 777 78 19, +48 71 777 75 31
e-mail: brg@um.wroc.pl
WWW: www.wroclaw.pl/biznes
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 7.45-15.45
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Informacje w Internecie
Wiele przydatnych informacji dotyczących codziennego życia we Wrocławiu znajdziesz na internetowych portalach oraz w grupach tematycznych.
Podejmowane są w nich różne wątki: od informacji
dotyczących wydarzeń we Wrocławiu, po doświadczenia w sprawach urzędowych i codziennych, jak
wynajem mieszkania, edukacja czy zakup jedzenia
z innych krajów. Dołączenie do grupy internetowej
jest też dobrą okazją do nawiązania nowych znajomości oraz lepszego poznania miasta.
Wielojęzyczne
Wrocław.pl – oficjalny portal internetowy
Wrocławia
WWW: www.wroclaw.pl
Fb: www.facebook.com/RedakcjaWroclawPL
(Język: polski, angielski, ukraiński, niemiecki )
WroMigrant – miejski portal informacyjny
dla migrantów/ek prowadzony przez
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
WWW: www.wielokultury.wroclaw.pl/
wromigrant
(Język: polski, angielski, ukraiński)
Wielokultury Wrocław – miejski portal
i profil internetowy dla migrantów/ek
oraz organizacji pozarządowych
prowadzony przez Wrocławskie Centrum
Rozwoju Społecznego/ Zespół Dialogu
Międzykulturowego
WWW: www.wielokultury.wroclaw.pl
Fb: www.facebook.com/
WielokulturyWroclaw
(Język: polski, angielski, ukraiński)
Fundacja Ukraina – portal i profil Fundacji
Ukraina, której celem jest wspieranie
migrantów/ek.
WWW: fundacjaukraina.eu
Fb: www.facebook.com/fundacja.ukraina
(Język: polski, angielski, ukraiński)
Stowarzyszenie Nomada – portal i profil
Stowarzyszenia Nomada, którego celem jest
wspieranie migrantów/ek.
WWW: www.nomada.info.pl
Fb: www.facebook.com/nomada.wroclaw
(Język: polski, angielski, rosyjski)

Anglojęzyczne
Wrocław Expats – popularny portal i grupa
społeczna zarówno dla migrantów/ek,
mieszkających i pracujących we Wrocławiu,
jak i Polaków.
WWW: www.wroclawexpats.com
Fb: www.facebook.com/groups/
wroclawexpatscom
Wrocław Uncut – popularny przewodnik
informujący o wydarzeniach bieżących
i kulturalnych we Wrocławiu.
WWW: www.wroclawuncut.com
Fb: www.facebook.com/WroclawUncut
Live in Wrocław – przewodnik informujący
sprawach urzędowych i codziennych
WWW: www.live-in-wroclaw.com
Ukraińskojęzyczne
UAinWroclaw.pl - portal informacyjny dla
Ukraińców we Wrocławiu
Fb: www.facebook.com/uainwroclaw
Ukraińcy we Wrocławiu – grupa tematyczna
dla Ukraińców we Wrocławiu.
Fb: www.facebook.com/
groups/1564569017138634
Praca we Wrocławiu – portal dotyczący
tematu pracy we Wrocławiu
Fb: www.facebook.com/podrabotkawroclaw
Opinie – grupa tematyczna, gdzie możesz
wyrazić swoją opinię na temat usługi bądź
instytucji działającej we Wrocławiu
Fb: www.facebook.com/groups/otzyvy.
typwroclaw
Inpoland – ukraińsko-rosyjski portal
informacyjny dla mieszkańców Wrocławia
i Dolnego Śląska.
WWW: www.inpoland.net.pl
Fb: www.facebook.com/4inPoland
Nasz wybór – najstarszy portal i gazeta dla
Ukraińców w Polsce.
WWW: www.naszwybir.pl
Fb: www.facebook.com/fundacjanaszwybor
Prostir – portal informacyjny dla Ukraińców
w Polsce.
WWW: www.prostir.pl
Fb: www.facebook.com/prostirPL
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Jak skorzystać?
Do InfoCUKRu nie obowiązują zapisy. Zgłosić się można w godzinach pracy: poniedziałek,
środa, piątek 14.00-20.00, wtorek i czwartek
10.00-14.00.
Wcześniejsze zapisy obowiązują tylko
w przypadku konsultacji tematycznych. Można się
zarejestrować na spotkanie pod numerem: +48
571 330 203 w godzinach pracy InfoCUKRu bądź
poprzez wysłanie wiadomości na: infoCUKR@
fundacjaukraina.eu

Rosyjskojęzyczne

Niemieckojęzyczne

Wrocław, nasi ludzie – grupa społeczna
wsparcia i komunikacji między osobami,
które mówią po rosyjsku i mieszkają we
Wrocławiu.
Fb: https://www.facebook.com/
groups/1838903886436288

NTKS – portal informacyjny Deutsche SozialKulturelle Gesellschaft Breslau
WWW: www.ntkswroclaw.vdg.pl/de
Fb: www.facebook.com/DSKGBreslau.NTKS

Typowy Wrocław – grupa tematyczna oraz
portal informacyjny dla mieszkańców
Wrocławia.
Fb: www.facebook.com/groups/Typical.
Wroclaw
www.facebook.com/typwroclaw
Praca.Typowy Wrocław – grupa tematyczna
dotycząca tematu pracy we Wrocławiu.
Fb: www.facebook.com/groups/rabota.
typicalwroclaw
Białoruskojęzyczne
Białorusini w Polsce – grupa tematyczna dla
Białorusinów w Polsce.
FB: www.facebook.com/
groups/165617026818947

Wochenblatt – gazeta dla Niemców
zamieszkujących Dolny Śląsk
WWW: www.wochenblatt.pl
Fb: www.facebook.com/wochenblattpl
Włoskojęzyczne
Włosi we Wrocławiu – portal, profil oraz
grupa tematyczna dla Włochów we
Wrocławiu
WWW: www.breslaviamo.it
Fb: www.facebook.com/ItalianiAWroclaw
www.facebook.com/groups/Italianiawroclaw
Italia Breslavia –grupa tematyczna dla
Włochów we Wrocławiu
www.facebook.com/
groups/468468813236605
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