
 

FORMY WSPARCIA UCHODŹCÓW Z UKRAINY 
 

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, który legalnie przekroczył granicę polsko-ukraińską od dnia 
24 lutego 2022 roku i chce pozostać na terytorium Polski, możesz liczyć na wsparcie: 

• W pierwszej kolejności otrzymasz pomoc humanitarną. Zakwaterowanie, całodzienne 
wyżywienie, opiekę medyczną może zapewnić wojewoda wielkopolski 

• Masz dostęp do polskiego rynku pracy. Zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy, który 
pomoże ci znaleźć zatrudnienie. Będziesz też mógł skorzystać z aktywnych form 
pomocy 

• Możesz starać się o świadczenie rodzinne, świadczenie wychowawcze (500 plus), 
rodzinny kapitał opiekuńczy oraz świadczenie „Dobry start” (300 plus) 

• Masz prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, 
przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, 
odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. 
 

Masz już PESEL, otrzymałeś jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, otrzymałeś 
świadczenia rodzinne i 500 plus, ale nadal potrzebujesz wsparcia? Możesz liczyć na 
świadczenia z pomocy społecznej, które będą miały charakter doraźny, krótkoterminowy 
z uwagi na ograniczony okres pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.  
 
W takim przypadku zgłoś się do jednej z filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Poznaniu. W przezwyciężeniu trudnej sytuacji pomożemy osobom w podeszłym wieku, 
niepełnosprawnym, matkom z małymi dziećmi. 
Mogą być ci przyznane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na przykład: 

• Posiłek dla dzieci i młodzieży przyznawany doraźnie, na czas nie dłużej niż 2 miesiące 
• Posiłek, produkty żywnościowe lub zasiłek celowy na żywność w przypadku, gdy nie 

masz zapewnionego wyżywienia 
• Zasiłek okresowy 
• Usługi opiekuńcze 
• Mieszkanie chronione 
• Praca socjalna 
• Poradnictwo specjalistyczne 
• Interwencja kryzysowa 

 
TUTAJ ZNAJDZIESZ POMOC 
Pomoc uzyskasz w filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) właściwej dla twojego 
miejsca zamieszkania w Poznaniu.  
W pliku Excel „Wykaz” (kliknij tutaj) znajdź ulicę lub osiedle, na którym mieszkasz. Przy 
każdym adresie znajdziesz po prawej stronie właściwą filię. Filie oznaczone są pierwszymi 
literami ich nazw.  
 
G – oznacza filię Grunwald 
Filia Grunwald 
ulica Matejki 50 
Punkt Obsługi Klienta + 48 61 878 49 22 
tel. + 48 61 878 48 73 
mopr_gr@mopr.poznan.pl 
 
J – oznacza filię Jeżyce 

mailto:mopr_gr@mopr.poznan.pl


 
 

Filia Jeżyce 
ulica Sienkiewicza 22 
Punkt Obsługi Klienta + 48 61/878 18 88 
tel. +48 61/878 18 81 
mopr_je@mopr.poznan.pl 
 
NM – oznacza filię Nowe Miasto 
Filia Nowe Miasto 
osiedle Piastowskie 81 
Punkt Obsługi Klienta  +48 61 878 18 18 
Tel. +48 61 878 18 17 
mopr_nm@mopr.poznan.pl 
 
SM – oznacza filię Stare Miasto 
Filia Stare Miasto 
ulica Kościuszki 103 
Punkt Obsługi Klienta +48 61 878  18 51 
tel. +48 61 878 18 55 
mopr_sm@mopr.poznan.pl 
 
W – oznacza Wildę 
Filia Wilda 
ulica Opolska 58 
Punkt Obsługi Klienta +48 61 878 19 24 (36 lub 37)  
Tel. +48 61 878 19 25 
mopr_wi@mopr.poznan.pl 
 
GODZINY PRACY FILII MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE 

• poniedziałek w godzinach 7.30-16, 
• wtorek – czwartek w godzinach 7.30-15.30, 
• piątek w godzinach 7.30-15. 
 

DOKUMENTY, KTÓRE MUISZ ZABRAĆ ZE SOBĄ 
• dokument tożsamości ze zdjęciem 
• zaświadczenie swoje i członków rodziny o nadaniu numeru PESEL 
• numer konta bankowego 
• adres miejsca zamieszkania 
• adres i numer szkoły lub przedszkola, do którego uczęszczają twoje dzieci 
• dokument potwierdzający rejestrację w Powiatowym Urzędzie Pracy (jeśli go 

posiadasz). 
 

UWAGA! Skład i dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w ustawie o pomocy 
społecznej. W przypadku uzyskiwania przez obywatela Ukrainy dochodu w walucie obcej, 
wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego 
z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.  
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