
Ważna informacja 
dla obywateli Ukrainy 

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, który legalnie przekroczył granicę 
polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 r. i chcesz pozostać w Polsce, 
możesz liczyć na następujące rodzaje wsparcia. Przede wszystkim 
otrzymasz pomoc humanitarną. Zakwaterowanie, wyżywienie w ciągu 
dnia, opiekę medyczną może zapewnić wojewoda wielkopolski. 
Teraz czas na kolejne kroki. Podpowiadamy, jaka powinna być kolejność 
Twoich działań. 

Numer PESEL 
Centrum Handlowe Malta - tutaj otrzymasz swój numer 
PESEL  

 Adres: ul. Maltańska 1, Poznań. 

 Więcej informacji na stronie:  
https://www.poznan.pl/mim/info/news/pesel-dla-obywateli-ukrainy-
zmiany,179811.html 

Numer telefonu i e-mail 
Zadbaj o numer telefonu i adres e-mail polskiego operatora. Numer 
telefonu i adres e-mail polskiego operatora są wymagane np. przy 
ubieganiu się o 500+. 

Konto bankowe 
Załóż konto bankowe. Bez konta nie otrzymasz jednorazowego 
świadczenia pieniężnego (300 zł na osobę) ani zasiłku na dziecko 500+ 
(500 zł na dziecko do lat 18). 

Jednorazowa pomoc finansowa 



Poznańskie Centrum Świadczeń - tutaj otrzymasz jednorazowe 
świadczenie pieniężne 
Adres: ul. Wszystkich Świętych 1; 61-834 Poznań 

 Więcej informacji na stronie: https://pcs.poznan.pl 

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP jest legalny i 
wpisany do rejestru PESEL przysługuje pomoc w postaci jednorazowego 
świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, w szczególności 
na pokrycie kosztów żywności, odzieży, obuwia, środki higieny osobistej 
i mieszkania. 
Wniosek przyjmuje Poznańskie Centrum Świadczeń; ul. Wszystkich 
Świętych 1; 61-834 Poznań. 

Punkt Obsługi Klienta czynny jest od poniedziałku do piątku od 07:00 do 
18:00 oraz w soboty od 07:00 do 14:00. 
Formularz zgłoszeniowy na www.pcs.poznan.pl lub można go odebrać 
osobiście w Poznańskim Centrum Świadczeń. 

Pamiętaj, aby umówić się na wizytę. Możesz to zrobić: 
• telefonicznie 61 646 33 44 (infolinia w języku ukraińskim)
• za pośrednictwem strony internetowej www.pcs.poznan.pl
(https://qmatic.pcs.poznan.pl/qmaticwebbooking/#/ -
jest to link do strony, na której można umówić się na wizytę w PCŚ)
• bezpośrednio w Poznańskim Centrum Świadczeń
Zabierz ze sobą na wizytę:
• paszport
• PESEL (tylko PESEL wydany od 16.03.2022 z dopiskiem STATUS:
UKR)
• numer konta bankowego

Jak otrzymam zapłatę? 
• Przelew na konto bankowe
• Wypłaty z bankomatów

500+ dla obywateli Ukrainy 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) - wnioski przyjmowane są 
wyłącznie w formie elektronicznej 

Obywatelom Ukrainy, którzy legalnie wjechali do Polski z Ukrainy po 24 
lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i pragną pozostać w 
Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wyznaczy i wypłaci 
zasiłek na dzieci w ramach programu „Rodzina 500+”. Specjalny wniosek 

https://pcs.poznan.pl/
http://www.pcs.poznan.pl/
http://www.pcs.poznan.pl/


o 500+ w języku ukraińskim można złożyć drogą elektroniczną na
Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Masz prawo do otrzymania
500+ na dziecko w wieku poniżej 18 lat. Świadczenie 500+ wynosi 500 zł
na dziecko miesięcznie.

 Więcej informacji o Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) na 
stronie: 
https://www.zus.pl/ua/ 

Praca dla obywateli Ukrainy 
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu – tu pomogą Ci znaleźć pracę. 
Adres: ul. Czarnieckiego 9; 61-538 

Każdy może korzystać z ofert pracy: 
- punkt informacyjny w Urzędzie – obsługa w języku polskim i 

ukraińskim

- infolinia:  512–360–273 (j.ukraiński).
 Więcej informacji na stronie (Po wejściu na stronę w prawym górnym 
 rogu kliknij „Wybierz język”, aby wyświetlić informacje w języku 
 ukraińskim): 

https://poznan.praca.gov.pl 

Pomoc społeczna 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) - tutaj możesz liczyć na 
wsparcie. 

Masz już PESEL, dostałeś jednorazowy zasiłek 300 zł, dostałeś pomoc 
rodzinną i 500 zł, ale nadal potrzebujesz wsparcia? Możesz liczyć na 
doraźną pomoc społeczną. Pomoc możesz uzyskać w filii MOPR, 
według miejsca zamieszkania w Poznaniu: 

Filia Grunwald 
ulica Matejki 50 
Punkt Obsługi Klienta + 48 61 878 49 22 
tel. + 48 61 878 48 73 
mopr_gr@mopr.poznan.pl 

Filia Jeżyce 
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ulica Sienkiewicza 22 
Punkt Obsługi Klienta + 48 61/878 18 88 
tel. +48 61/878 18 81 
mopr_je@mopr.poznan.pl 

 
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 

 
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 

 

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). 
 

 Więcej informacji na stronie: https://mopr.poznan.pl/pomoc-ukrainie/ 
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