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І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й

БУКЛЕТ ДЛЯ

ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Цей посібник присвячений людям, які приїжджають з України
Могилянській комуні та полякам, які хочуть підтримати
біженців. Всередині міститься основна інформація для
громадаян України, яким треба допомога.
Розвиток
ГОПС Могиляни:
Едіта Латонь-Сташель,
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Кшиштоф Банасик
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К О О Р Д И Н А Ц І Я

Д О П О М О Г И

В МОГИЛЯНАХ

Координація надання допомоги біженцям з України, які
проживають у цьому районі Пан Пьотр Стшебонський очолює
гміну Могиляни. Номер телефону: 537 059 200 Координатор також
доступний у будівлі міської ради в Могилянах (ul. Rynek 2)
Координатор займається, серед інших надання інформації про
доступні форми допомога та пошук людей, які приїжджають з
України, у приватні будинки в гміні Могиляни.
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НОМЕРА PESEL
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Заявка на номер PESEL може бути подана до будь-якого органу гмін на
території Республіки Польща, у тому числі Управління Гміна Могиляни.
Заява подається особисто в робочий час офісу. Для цього потрібно
зайти до Управління комуни, вхід позначений як А, І на першому
поверсі, поруч із конференц-залом, де підготовлено спеціальний
стенд, тільки для видачі PESEL для громадян України. Співробітники
РАГСу доступні в робочі години; Понеділок - з 8.00 до 15.30 і з вівторка
по п'ятницю з 7.00 до 14.30.

Що потрібно підготувати?
заява на отримання номера PESEL для громадянина України.
Форми в Польсько-українську або польсько-російську версію
можна знайти в Управління комуни або можна завантажити з вебсайту www.mogilany.pl
кольорова фотографія на фотопапері розміром 35х45 мм.
документ, що підтверджує дані, що містяться в заяві, та особу. Якщо
особа не має такого документа, може подати декларацію про його
відсутність під страхом кримінальної відповідальності.
При подачі заяви від імені неповнолітнього (до 18 років), будь ласка
надати дані батьків та/або особи, яка фактично доглядає за ним
дитина.
Присутність дитини до 12 років при подачі заяви, с за винятком
випадків, коли його особа буде визначена на підставі заяву. Заява від
імені дитини подається
одним із батьків, опікуном, працівник пробації, тимчасовий опікун,
призначений судом опіки та піклування, або особа здійснення
фактичної опіки над дитиною.
У дітей віком до 12 років відбитки пальців не знімаються пальці.
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При подачі заяви варто вказати адресу електронної пошти та номер
телефону і погоджуйтеся налаштувати довірений профіль ePUAP. Цей
профіль дозволяє врегулювати однакові формальності через Інтернет
(наприклад, подання заявки на грошова допомога).
Час прийому на одну особу – близько 40 хвилин.
Після подачі всіх документів заявник отримає роздруківку
підтвердження присвоєння номера PESEL.

Послуга безкоштовна.
www.mogilany.pl

Завантажити

програму

можна

з

сайтуy

Через великий інтерес до трансляції номерів PESEL для громадян
України, які перетнули кордон після 24 лютого цього року. і подають
заяву на отримання статусу біженця UKR у нашому офісі, запроваджено
щоденний ліміт у 25 осіб. У зв’язку з тим, що Управління має 1 посаду
організовану лише для видача номерів PESEL для біженців, ще один
транш номерів від Бронювання відвідувань буде видано з 11 квітня
цього року. (понеділок).
Щоб призначити зустріч, будь ласка, призначте одну людину зі
свого дому, хто прийде в офіс, домовиться про зустріч і забере
кількість номерів із бронюванням.
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Д О П О М О Г А

У рамках фінансової допомоги біженцям з України надається допомоги
від Закладу соціального страхування (ZUS(sad) 500+, Добрий Старт 300+.
Крім того, надаються фінансові вигоди Комунальний центр соціального
забезпечення: одноразова грошова допомога в 300 злотих, сімейна
допомога. Крім державної допомоги, пропонується також фінансова
допомога Організація УВКБ ООН:
https://help.unhcr.org/poland/pl/informacje-dla-osob-pochodzacych-zukrainy/?
fbclid=IwAR2ufXk3jZHDepneRhYdhJRk1N0d6ok8HiY4UsDjMnguXNqnr1zBGp
aDNNs
Крім того, полякам, які приймають людей, доступна підтримка 40+
Україна.

500+ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
Громадяни України, які легально в'їхали до Польщі з України після 24
лютого 2022 у зв'язку з бойовими діями і хочу залишитися в Польщі,
Установа соціального страхування (ZUS) призначає та виплачує
допомогу освітня від програми Сім’я 500+ (так званий 500+). Особливий
запит на 500+ українською тепер можна подати в електронному вигляді
через Платформу Електронні послуги (ПУС) установи соціального
страхування.
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Хто може подати заявку на 500+
Додаток можна подати, якщо:
ви є громадянином України або подружжям громадянина України
Ваше перебування в Польщі є законним
ви доглядаєте за дитиною (ви є батьком або опікуном дитини
тимчасовий), який має українське громадянство та прибув з України до
Польща після 23 лютого 2022 р. у зв'язку з бойовими діями
ви доглядаєте за дитиною (ви є батьком або опікуном дитини
тимчасова) народжена в Польщі матір'ю, яка є громадянкою України та
перебування яких у Польщі є легальним.
Це пільга для батьків, тимчасового опікуна чи бенефіціара прийомна опіка
для дитини
Важливо!
Перебування в Польщі є законним протягом 18 місяців, рахуючи з 24
лютого 2022 року або з дата фактичного перетину громадянами кордону
після 23 лютого 2022 року України, яка легально в’їхала до Польщі з України
після 23 лютого 2022 р у зв'язку з бойовими діями і хочуть залишитися в
Польщі. Тимчасовий доглядальниця або прийомний піклувальник для
дитини, яка вийшла з України у зв'язку з бойовими діями та бездоглядно
перебуває в Польщі, створює польський суд.

Яку підтримку ви можете отримати

Допомога 500+ сплачується в розмірі 500 злотих на місяць на дитину. Лише
у двох ситуаціях ZUS виплатить допомогу у меншій сумі: У таких ситуаціях
будемо визначати розмір допомоги за неповний місяць (пропорційно
кількості днів віку або днів, коли дитині не виповнилося 18 років).
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Ви маєте право на 500+ для дитини віком до 18 років, якщо ви:
звичайний громадянин України або дружина громадянина України,
який після 23 у лютому 2022 року приїхав з України до Польщі з
дитиною у зв’язку з бойовими діями
громадянка України або дружина громадянина України, яка після 23
лютого 2022 р. р. прибув з України до Польщі у зв’язку з воєнними
діями, а дитина народилася в Польщі
громадянина України або подружжя громадянина України, який
проживав у Польщі до 24 лютого 2022 р., але дитина кому Ви подаєте
заяву на отримання пільги, прибули з України до Польщі після 23
лютого 2022 року у зв'язку з бойовими діями
громадянин іншої країни (наприклад, Польщі), який на підставі
судового рішення польський суд опікується дитиною, яка є
громадянкою України та прибув з України до Польщі після 23 лютого
2022 р. у зв’язку з воєнними діями.
Як довго ви матимете право на 500+
500+ доступні з місяця, в якому ви подали заявку, до кінця періоду
послуга, в якій ми виплачуємо допомогу. Поточний період Період пільги
триває до 31 травня 2022 р. Наступним періодом буде останній з 1
червня 2022 року по 31 травня 2023 року. Надається пільга понад 500
тільки на період, коли ви з дитиною перебуваєте в Польщі.
Що потрібно зробити, щоб отримати 500+
Щоб зробити заяву до ZUS, потрібно:
ідентифікайційний польський номер PESEL : свій і дитини.
адрес електронної пошти
польський номер телефону
номер банківського рахунку в Польщі
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КРОК 1 - Польський ідентифікаційний номер PESEL
У заявці ви повинні вказати свій польський ідентифікаційний номер
PESEL та вашої дитини, який знаходиться під вашою опікою.
КРОК 2 - банківський рахунок
Ми сплачуємо понад 500 пільг лише на банківський рахунок у Польщі.
якщо у вас є банківський рахунок у Польщі, перейдіть до КРОКУ 3. Якщо у
вас немає банківського рахунку в Польщі, відкрийте його в банку.
КРОК 3 - електронна заявка
Заявки на 500+ можна подавати лише в електронному вигляді через
Платформу Електронні послуги (ПУЕ) ЗУС - електронна система установи
соціального страхування.
1. Створіть свій профіль у цій системі. Для цього потрібно:
Польський номер телефону або адреса електронної пошти
Польський ідентифікаційний номер PESEL.
Ви можете створити профіль:
самостійно, через Інтернет (інструкція "Rejestracja i logowanie na PUE
ZUS", аплікація doc, 4,3 мб)
за допомогою працівника ZUS
в кожній установі ZUS
2. Створи електронну заявку:
500+ за поточний період пільг, який триває до 31 травня 2022 року.
на наступний пільговий період, який триватиме з 1 червня 2022 року
до 31 травня 2022 року.
Важливо!
Працівники ZUS можуть тобі допомогти створити профіль на PUE ZUS і
зробити заявку:
в кожній установі ZUS
підчас електронного візиту в ZUS
Спів-працівники ZUS також допоможуть у подачі заяв.
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Додатки до програми
Залежно від вашої ситуації, нам може знадобитися додаткові
документи, які необхідно додати до заяви:
ухвала суду про призначення заявника опікуном
тимчасови, якщо ви є, на підставі рішення польського суду
тимчасовий опікун дитини, яка прибула з України до Польщі після
23 лютого 2022 року у зв'язку з бойовими діями,
документ, що підтверджує, що дитина перебуває під опікою;
якщо на підставі рішення польського суду ви здійснюєте заміну опіки
для дитини, яка прибула з України до Польщі після
23 лютого 2022 року у зв'язку з бойовими діями,
документ, що підтверджує законність перебування та доступу на
ринок праці у Польщі, якщо ви приїхали до Польщі до 24 лютого
2022 р., але ваша дитина або дитина, чиїм опікуном або старшим ви
є або ви перебуваєте в прийомній сім'ї приїхали до Польщі після 23
лютого 2022 року у зв'язку з бойовими діями; це може бути,
наприклад: прописка з анотацією «доступ на ринок праці

Як ви дізнаєтеся, чи отримали ви 500+
Ви отримаєте сповіщення, коли ваша пільга буде присуджена надіслано
на ваш профіль у PUE ZUS, а також на адресу електронної пошти,
вказану в запит.
Як оплачується 500+
ZUS переведе 500+ переваги на номер банківського рахунку в Польщі,
які будуть зазначені в заявці.
контакт
www.zus.pl,
Гаряча лінія за номером 22 444 02 55 з понеділка по п’ятницю в годинах
з 8:00 до 18:00 або електронною поштою на адресу ua@zus.pl
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Добрий Старт - це допомога, яка виплачується один раз на рік батькам
дітей у с шкільного віку до 20 років (або до 24 років у разі учня с
інвалідність), яка має допомогти підготувати дитину до школи (пільга не
поширюється на дітей з ясел, садків та садочків), т.е. купуючи йому
підручники та інші необхідні речі. Заявка на Добрий старт можна подати
безпосередньо в ZUS через банківську систему веб-сайт або профіль
PUE ZUS.

Щоб зробити заявку до ZUS, вам потрібно:
польський ідентифікаційний номер PESEL заявника та дитини
адреса електронної пошти особи
польський номер телефону
номер банківського рахунку в Польщі

ДОБРИЙ ПОЧАТОК 300+ ОДНОРАЗОВА ГРОШОВА
ДОПОМОГА 300 ЗЛ
Одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих на особу, надається
на вимогу уповноваженої особи та призначена для утримання, зокрема
покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та
плата за житло. Право на допомогу має громадянин України, який
легально перетнув кордон українсько-польського кордону після 24
лютого він заявляє про намір залишитися на території Республіки
Польща та отримав номер PESEL.

КУДИ ПОДАВАТИ ЗАЯВКУ?
Звернення громадян України, які мають право на допомогу, які
перебувають за адресою у гміні Могиляни їх приймають у Центрі
допомоги гміні Соціальна в Могилянах, ul. Rynek 2, з 8:00 до 9:30 та з
13:00 до 14:30, перший поверх - біля пункту «PESEL». В інший час будь
ласка, зв'яжіться з нами через домофон, розташований біля дверей кнопка позначені GOPS.
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ЗАЯВКИ ПОТРІБНО ЗАПОВНЮВАТТИ ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ
Форма заявки: https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=2879025

СІМІЕЙНА ДОПОМОГА
Сімейна допомога призначається сім’ї з дітьми, дохід якої на одного члена
сім'ї не перевищують суми 674,00 злотих на місяць (вони не входять до
цієї суми інші переваги, наприклад 500+). Особи з України, які
претендують на пільгу, повинен мати номер PESEL.
Заявки приймаються тільки польською мовою.
Розміри допомоги:
- для дитини до 5 років: 95,00 злотих на місяць
- для дитини 5-18 років: 124 злотих на місяць
- для дітей віком від 18 років - 135 злотих на місяць
Сімейна допомога включає також надбавки для багатодітних сімей,
дитиною-інвалідом та дитиною, яка їде до школи на вулицю місце
резиденції.
Місце для подачі заявок
Центр соціальної допомоги в Могилянах, ul.Rynek2, к. 05B, на другому
поверсі, або в електронному вигляді через e-puap.
Допомога надається на певний період допомоги. На даний момент
працює: до 31 жовтня 2022 р. Якщо ви бажаєте продовжити квитанцію
пільги на період листопад 2022 - жовтень 2023, необхідно повторне
подання заявки з липня 2022 р. в електронній формі або від Серпень 2022
року в паперовому вигляді.
Шаблони заяв: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-oswiadczenia-rodzinne-dla-obywateli-ukrainy
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40+ ДЛЯ ПОЛЯКІВ, ЯКІ УТРИМУЮТЬ ЛЮДЕЙ З УКРАЇНИ
Суб'єкти, у тому числі фізичні особи, які забезпечували проживання та
харчування Громадяни України, які прибули на територію Польщі
безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями здійснюється
на території цієї країни та громадянам України власників Карти поляка, які
разом із найближчими родичами , які приїхали на територію Польщі,
можуть подати заявку на отримання грошової допомоги на цей рахунок.
Допомога не виплачується не довше ніж 60 днів.
Заява про отримання грошової допомоги має містити:
ім'я та прізвище або ім'я заявника
Номер PESEL або NIP заявника
зазначення терміну, на який надано житло, та кількості осіб
прийнято для проживання
ім'я та прізвище особи, яка приймається на проживання, та номер
PESEL, якщо є декларація заявника про надання житла i
їжі
номер платіжного рахунку, на який буде виплачена допомога
заява заявника під страхом відповідальності злочинця за неправдиві
твердження про те, що дані містяться в заяві
вони справжні
адреса місця проживання осіб, прийнятих на проживання
адреса електронної пошти та номер телефону заявника
довідка про те, що для особи, прийнятої на проживання на
зазначений термін допомога ще не виплачена
декларацію суб’єкта, який подає заяву, про те, що протягом строку,
зазначеного в пункті 3 що до допомоги, у тому числі за оренду, не
отримували.
Розмір допомоги становить 40 злотих на особу на добу.
Допомога виплачується заднім числом після 24 лютого.
Куди подати заявку:
Urząd Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, Кабінет 1В, перший поверх, вхід зі
сторони ринку
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ПРОДОВОЛЬЧА
Д О П О М О Г А

ЗАСОБИ ГІГІЄНИ, ОДЯГ, ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ТА ШКІЛЬНЕ
ПРИЛАДДЯ.
Для людей з України матеріали зібрані на складі за адресою ul. Bartłomieja 2 в
Могилянах (так званий «старий пресвітерій»), подарований с. жителями ґміни
Могиляни та інших. Склад відкритий в години 17:30-18:30 з понеділка по
п'ятницю. Є можливість записатися на прийом в інший час за телефоном 533
347 729 (пн 8:00-16:00, вт-пт 7:00- 15:00) У розпорядженні біженців: одяг,
миючі засоби, засоби особистої гігієни, харчові продукти з тривалим
терміном придатності (наприклад, крупа, консерви, макарони) та шкільне
приладдя (зошити, олівці, ручки, рюкзаки тощо).

ДОРОЖНА ДОПОМОГА - ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
Харчування в школі - надається за бажанням уповноваженої особи, яка
своїми силами не може забезпечити її у вигляді однієї гарячої їжі на день для
дітей та підлітків під час шкільного навчання. Повний пансіон у дитячому
садку - невідкладна допомога надається після подання декларації до
комунального центру соціального захисту м. Могиляни до уповноваженої
особи, яка власними зусиллями не може її надати, протягом строку
перебування дитини в дитячому садку.

Куди подати заявку:
Комунальний центр соціальної допомоги в Могилянах, ul. Rynek 2, під'їзд А,
перший поверх, зв'язатися через домофон за допомогою кнопки з позначкою
GOPS.
Заява про надання невідкладної допомоги у вигляді харчування дітей та
підлітків заповнюється на місці, за допомогою соціальних працівників Центру
допомоги комуни Соціальної в Могилянах.
C. 12

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W MOGILANACH

ДОПОМОГА ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ В РАМКАХ
ОПЕРАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ З 2014-2020 (PO PŻ)
За допомогою може звернутися громадянин України, який проживає на
території ґміни Могиляни до Центру соціального захисту населення м.
Могиляни (вул. Ринек 2, перший поверх, під’їзд А, домофон з позначкою
GOPS) для допомоги у вигляді продуктових посилок надається в рамках
Оперативної програми «Продовольча допомога». Ця допомога надається на
підставі подання нужденної особи звіти про доходи.
Критерій доходу: 1707,20 злотих для окремої особи або 1320,00 злотих
приписується члену сім'ї.
Звертатися за телефоном: 533-347-726, пн. 8:00-16:00, вт-пт 7:00-15:00.

М Е Д И Ч Н А
ДОПОМОГА
На території Польщі для осіб, які прибули з України, є доступна безкоштовна
медична допомога, яка фінансується через Національний Фонд Здоров'я
(НФЗ). Цією допомогою можуть скористатися громадяни України, які:
має сертифікат, виданий Прикордонною охороною Республіки Польща,
або відбиток штампу польської прикордонної служби в проїзному
документі, що підтверджує легальне перебування на території Республіки
Польща (після перетину кордону з 24 лютого 2022 року через збройний
конфлікт на території України). Пацієнти з України приймаються на тих
самих умовах, що й пацієнти з Польщі
абo
має номер PESEL який дали громадянину України
або
має електронний документ (дорослі особи, які зареєстровані в
муніципалітеті та їм буде надано номер PESEL і створити надійний
профіль, вони можуть активувати електронний документ, що підтверджує
статус уповноваженої особи)
або
має копію підтвердження створення профілю довіреної особи (включає
ім'я та призвище та номер PESEL.
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В об’єм послуг не входить санаторно-курортне лікування та оздоровлення
санаторій, право на лікування за кордоном, відшкодування коштів на
лікування за-кордон на основі «транскордонної» директиви ЄС.
Громадяни України також мають право на пільги в обсязі
профілактики та лікування інфекційних захворювань, тобто
вакцинація проти COVID-19, тестування на коронавірус (антиген і ПЛР)
та лікування пов’язані з COVID-19.
Діти мають право на профілактичні щеплення в рамках календаря
щеплень на 2022 рік.
У Гміні Могиляни є дві амбулаторії (для дорослих та дітей)
1. СПЗОЗ в Могилянах, вул. Апостола Варфоломія 21, Могиляни, тел. 12 270
12 70 (базова медична допомога, шкільна медицина, стоматологія,
реабілітація, гінекологія)
2. НЗОЗ Серце Серця. вул. Ринек 4, Могиляни, тел. 12 270 06 25
(алергологія, урологія, офтальмологія, ЛОР, кардіологія, неврологія,
дерматологія, діабетологія, онкологія, первинна медична допомога,
радіологія, медицина праці)
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З ДІТЬМИ
Діти з України, які проживають у Польщі, повинні брати участь у заняттях
школах, таким чином забезпечуючи обов'язкову освіту дітей і підлітки 7-18
років. Прийом до школи здійснюється відповідно до місця проведення
перебування дитини, на підставі:
дитячий паспорт
абo
свідоцтва про народження
абo
заяви від батьків.

У разі, якщо в заняттях бере участь дитина 7-18 років он-лайн школи
організовані в рамках школи з району В Україні батьки зобов’язані
надати школі декларацію доведення цього факту.

У гміні Могиляни 7 початкових шкіл
Szkoła Podstawowa w Bukowie, tel. 12 270 10 69
Szkoła Podstawowa w Gaju, tel. 12 270 80 08, 12 270 11 35
Szkoła Podstawowa w Mogilanach, tel. 12 270 16 10, 798 369 157
Szkoła Podstawowa w Lusinie, tel. 12 270 17 04
Szkoła Podstawowa w Konarach, tel. 12 270 41 42
Szkoła Podstawowa w Włosani, tel. 12 270 10 03
Szkoła Podstawowa w Libertowie, tel. 12 270 30 33
На таких самих правах, як і громадянини Польщі, українці можуть водити
дітей в дитячий садочок та ясла.
На території гміни Могиляни є 2 садочка:
Przedszkole Samorządowe Iskierka w Mogilanach, tel. 535 313 902
Przedszkole Samorządowe Iskierka - відділ в Libertowie, tel. 12 270 30 44
На території гміни Могиляни є 3 ясел:
Kubusiowa Chatka w Libertowie, tel. 518 200 845
Mini Bambini w Mogilanach, tel. 575 577 047
Fair Play w Mogilanach, tel. 797 996 302
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ПСИХОЛОГІЧНА
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Ця допомога доступна для біженців з України, які проживають на території
ґміни Могиляни безкоштовна психологічна підтримка в рамках Центру
допомоги комуні Соціальна в Могилянах. Для тих, хто не розуміє польської
мови, психологічні консультації відбуваються в присутності перекладача з
російською та українською мовами.
Консультації проводяться по телефону
Організація консультацій російсько- або україномовних осіб: Понеділокчетвер з 9:00 до 14:00 за номером 513 698 669.
Організація консультацій для польськомовних: понеділок-четвер в з 9:00
до 15:00 за номером 533 347 728.
Негайна психологічна консультація польською мовою: Середа з 18:00 до
20:00, тел.: 533 347 728. Крім того, вони пропонують допомогу людям у
гострій емоційній кризі
Людям, які перебувають у кризовому стані, пропонують психологічну
допомогу:
Центр кризового втручання та консультування в Мишленіце (вул.
Казімежа Wielkiego 5, Myślenice) - цілодобова гаряча лінія (також
російською та/або українська) за номерами 510 132 396 та 506 318 838
Центр кризового втручання в Кракові (ul. Radziwiłłowska 8b, Краків) Цілодобова гаряча лінія (тільки польською мовою) за номером 12 421 92
82.
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З ПОШУКОМ ПРАЦІ

(РОБОТИ)

Біженці з України можуть працевлаштуватися в Польщі без трудової книжки.
Роботодавець повинен підтвердити це протягом 14 днів після початку
роботи особи з України через веб-сайт www.praca.gov.pl
Перевірені та перевірені
https://oferty.praca.gov.pl

пропозиції

роботи

доступні

на

сайті

Національна інспекція праці надає безкоштовні юридичні консультації з
питань нормативно-правові акти, що регулюють законність найму та права
працівників. Інформація доступна українською та російською мовами
Більше інформації: https://www.gov.pl/web/pip/nieodplatne-porady-prawne
та під номером 22 111 35 29

Г Р О М А Д С Ь К И Й

ТРАНСПОРТ
Українці мають право безкоштовно користуватися громадським
транспортом МПК. Права надаються громадянам України на підставі
паспорта або інші документи, що підтверджують перетин кордону
Республіки Польща від 24 лютого 2022 року.

Додаткова
інформація
про
подорожі
по
всій
Польщі:
https://transinfo.pl/infotrans/bezplatny-transport-dla-uchodzcow-z-ukrainyaktualizacja/
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ЮРИДИЧНА
У Краківському повіті діє 8 безкоштовних пунктів допомоги юридичних та 3
пункти безкоштовних громадянських консультацій, у т.ч Біженці з України.
Найближчі пункти до гміни Могиляни:
Advocates' Point - пункт безкоштовної юридичної допомоги, Świątniki
Górne, вул. Kazimierza Bruchnalskiego 35, понеділок: 14:00 - 18:00,
вівторок: 14:00 - 18.00, середа: 14.00-18.00, четвер: 14.00-18.00, п'ятниця:
14.00-18.00. Записи: Пн-Пт: 9.30 - 17.00 за номером 576 058 217. Послуга
доступна польською, англійською та російською мовою.
Пункт юридичних консультантів - пункт безкоштовної юридичної
допомоги, м. Скавіна, вул. Коперника 13, понеділок: 15.00-19.00, вівторок:
11.00-15.00, середа: 11.00-15.00, четвер: 11.00-15.00, п'ятниця: 11.00-15.00.
Записи: пн-пт с о: 9.30 - 17.00 за номером 576 058 217. Послуга доступна
тільки польською мовою.

ФОРМИ
ДОПОМОГИ
І Н Ш І

Д О С Т У П Н І

Громадяни України, які перетнули кордон Республіки Польща з 24 лютого
2022 року можуть подати заявку на всі доступні пільги на в саме правила
того, що роблять польські громадяни. Це стосується обох системних
переваг соціальне забезпечення (пенсії, пенсії) отримання соціальної
допомоги (пільг, соціальна робота та інші послуги), допомога у зв’язку із
переживанням насильства в сім'я (контакт польською мовою 533 347 728,
понеділок 8:00- 16:00, вівторок-четвер. 9:00-16:00).
Муніципальний центр культури в Могилянах проводить безкоштовні
заняття для дітей з України: зумба, мистецькі класи та мистецькі майстерні.
та можливість підтримки поліції (997 або безпосередньо до відділку поліції в
Святніках Ґорне: 47 832 81 50).
Решта інформацію надає координатор допомоги біженцям з України п.
Петро Стшебонський (537 059 200).
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