Важлива інформація
для громадян України
Якщо ви є громадянином України, який легально перетнув польсько-український
кордон після 24 лютого 2022 року та хочете залишитися на території Польщі, ви
можете розраховувати на такі види підтримки. Насамперед ви отримаєте
гуманітарну допомогу. Житло, харчування протягом дня, медичне
обслуговування може забезпечити Великопольський воєвода.
Тепер настав час для наступних кроків. Підказуємо, якою має бути послідовність
ваших дій.

Номер PESEL
Торговий центр Мальта - тут ви отримаєте свій номер PESEL
Адреса: ul. Maltańska 1, Poznań (вул. Мальтанська, 1,
Познань).
Більше інформації на інтернет-сторінці:
https://www.poznan.pl/mim/wortals/ua/ua/news,9740/pesel,179817.html

Номер телефону та електронна пошта
Подбайте про номер телефону польського оператора та адресу електронної
пошти. Номер телефону польського оператора та адреса електронної пошти
необхідні, наприклад, при подачі заявки на 500+.

Банківський рахунок
Відкрийте банківський рахунок. Без банківського рахуноку ви не отримаєте
одноразову грошову допомогу (300 злотих на особу) або допомогу на дитину
500+ (500 злотих на дитину до 18 років).

Одноразова грошова допомога
Познанський центр соціальних виплат (пол. Poznańskie Centrum
Świadczeń, далі PCŚ) - тут ви отримаєте одноразову грошову допомогу

Адреса: ul. Wszystkich Świętych 1; 61-834 Poznań (вул. Вшисткіх Сьвентих, 1; 61834 Познань)
Більше інформації на інтернет-сторінці: https://pcs.poznan.pl
Як отримати одноразову грошову допомогу громадянам України?
Громадянин України, перебування якого на території Республіки Польща
вважається легальним та який є внесений до реєстру PESEL, має право на
допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на
особу, призначені для базових потреб, зокрема для покриття витрат на
харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла.
Заяву можна подати до Познанського центру соціальних виплат, ul. Wszystkich
Świętych 1; 61-834 Poznań (вул. Вшисткіх Сьвентих 1; 61-834 Познань).
Пункт обслуговування клієнтів приймає заяви від понеділка до п’ятниці 7:00 18:00 та по суботах 7:00 - 14:00.
Бланк заявки можна знайти на інтернет-сторінці www.pcs.poznan.pl або
безпосередньо в Познанському центрі соціальних виплат.
Пам’ятайте, що візит потрібно зарезервувати заздалегіть. Ви можете це зробити:
• за номером телефону 61 646 33 44 (телефон україномовної інфолінії)
• через інтернет-сторінку www.pcs.poznan.pl
(https://qmatic.pcs.poznan.pl/qmaticwebbooking/#/ За цим посиланням ви можете безпосередньо записатися на прийом до
Познанського центру соціальних виплат.
• безпосередньо в Познаньському центрі соціальних виплат
На візит візьміть з собою:
• паспорт,
• PESEL (тільки номер PESEL, виданий від 16.03.2022 із приміткою
STATUS:UKR),
• номер банківського рахунку.
Як можна отримати кошти?
• переказом на банківський рахунок
• зняти в банкоматі.

500+ для громадян України
Управління соціального страхування (ZUS) - заяви подаються тільки в
електронній формі
Громадянам України, які легально в’їхали до Польщі з України після 23 лютого
2022 року у зв’язку з воєнними діями та які бажають залишитися в Польщі,
Управління соціального страхування (ZUS) призначатиме та виплачуватиме
допомогу на дитину за програмою «Сім’я 500+» (т. зв. 500+). Спеціальну заяву

на 500+ українською мовою тепер можна подати в електронній формі на
Платформі електронних послуг (PUE) ZUS. Ви маєте право на отримання 500+
на дитину віком до 18 років. Допомога 500+ призначається в розмірі 500 злотих
на дитину на місяць.
Більше інформації i Платформі електронних послуг (PUE) ZUS на інтернетсторінці: https://www.zus.pl/ua/

Робота для громадян України
Центр зайнятості в Познані (пол. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, далі
PUP) - тут вам допоможуть знайти роботу.
Адреса: ul. Czarnieckiego 9; 61-538 Poznań (вул. Чарнецькєго, 9;
61-538 Познань)
Кожен може скористатися з доступних вакансій :
- інформаційний пункт у Центрі зайнятості - обслуговування польською та
українською мовами
- інформація: 512-60-258 (польською) та 512-360-73 (українською).
Більше інформації на інтернет-сторінці (Після входу на інтернет-сторінку у
верхньому правому куті натисніть «Вибрати мову», щоб інформація
відображалася українською): https://poznan.praca.gov.pl

Соціальна допомога
Міський центр допомоги сім'ї (пол. Miejskie Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu, далі MOPR) - тут ви можете розраховувати на підтримку.
У вас уже є номер PESEL, ви отримали одноразову допомогу у розмірі 300
злотих, ви отримали сімейну допомогу та 500 плюс, але вам все ще потрібна
підтримка? Ви можете розраховувати на короткострокову соціальну допомогу.
Ви можете отримати допомогу у відділенні MOPR, відповідно до місця вашого
проживання в Познані.
Відділення Grunwald
ul. Matejki 50 (вул. Матейкі, 50)
Пункт обслуговування клієнтів + 48 61 878 49 22
тел. + 48 61 878 48 73
mopr_gr@mopr.poznan.pl

Відділення Jeżyce
ul. Sienkiewicza 22 (вул. Сєнкєвіча, 22)

Пункт обслуговування клієнтів + 48 61/878 18 88
тел. +48 61/878 18 81
mopr_je@mopr.poznan.pl
Відділення Nowe Miasto
osiedle Piastowskie 81 (мікрорайон Пястовськє, 81)
Пункт обслуговування клієнтів +48 61 878 18 18
тел. +48 61 878 18 17
mopr_nm@mopr.poznan.pl

Відділення Stare Miasto
ul. Kościuszki 103 (вул. Косьчюшкі, 103)
Пункт обслуговування клієнтів +48 61 878 18 51
тел. +48 61 878 18 55
mopr_sm@mopr.poznan.pl
Відділення Wilda
ul. Opolska 58 (вул. Опольська, 58)
Пункт обслуговування клієнтів +48 61 878 19 24 (36 lub 37)
тел. +48 61 878 19 25
mopr_wi@mopr.poznan.pl
ГРАФІК РОБОТИ ВІДДІЛЕНЬ МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ДОПОМОГИ СІМ’Ї (MOPR)
• понеділок 7:30-16:00;
• вівторок - четвер 7:30-15:30;
• п’ятниця 7:30-15:00.
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:
• посвідчення особи з фотографією;
• довідка про надання номера PESEL (ваша та членів вашої родини);
• номер банківського рахунку;
• адреса місця проживання;
• адреса та номер школи чи дитячого садка, які відвідують ваші діти;
• документ, що підтверджує реєстрацію в Центрі зайнятості (PUP) (за наявності).
Більше інформації на інтернет-сторінці: https://mopr.poznan.pl/pomoc-ukrainie/

