
	Вітаємо	в	Кракові	—	доброзичливому	
місті,	яке	пропонує	людям,	котрі	тікають	
від	війни	багато	форм	допомоги.	Ми	
зібрали	всю	необхідну	інформацію	в	
одному	місці	щоб	вам	було	легше	з	неї	
користатися.

На нашому незалежному ресурсі ukrk.pl 
ви маєте змогу знайти постійно актуа-
лізовану інформацію щодо різного типу 
допомоги та необхідні контакти. Ми 
поділили інформацію на категорії, щоб 
вам було зручніше знайти саме те, що вас 
цікавить. Тримайте цей ресурс завжди 
під рукою, запрошуємо! :)

Цілодобова	інфолінія	для	громадян	
України: +48 12 210 2002

Листівку створюємо в незалежній групі 
і регулярно оновлюємо на підставі 
наявних даних. Якщо ви бажаєте щось 
додати або знайшли інформацію, що 
вимагає оновлення— напишіть	нам:						
krk.for.ua@gmail.com.

Ulotkę tworzymy w niezależnej grupie i aktu-
alizujemy na bieżąco na podstawie dostęp-
nych danych. Jeśli chcesz coś dodać lub 
widzisz informację wymagającą aktualizacji  
– napisz	do	nas:	krk.for.ua@gmail.com.

28.05. 
2022
ВЕРСІЯ

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ	ПЕРЕБУВАННЯ
LEGALIZACJA POBYTU

Усі особи з України, що перетнули поль-
ський кордон після 24.02.2022, пере-
бувають в країні легально впродовж 
18 місяців з можливістю продовжити 
термін до 3 років (незалежно від наяв-
них документів і країни, з якої в’їхали до 
Польщі).

Для того, щоб отримати додаткові 
привілеї: доступу до ринку праці, 
соціальної допомоги (500+ і однора-
зової фінансової допомоги 300 PLN на 
особу), потрібно зареєструватися не 
пізніше, ніж 60 днів від моменту в’їзду 
до Польщі.

	УВАГА:	виїзд	за	межі	Польщі	більше,	
ніж	на	1	місяць	призводить	до	втрати	
перелічених	привілеїв.

Під час реєстрації отримаєш номер 
PESEL. Можеш теж зареєструвати “profil 
zaufany” (потрібний для врегулювання 
різних справ в польських урядових 
організаціях) та мобільний додаток 
mObywatel (електронне посвідчення 
особи).

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ	НОМЕР 
NUMER PESEL 

Не пізніше 60 днів від моменту пере-
тину кордону Польщі в будь-якому 
Управлінні Гміни потрібно подати заявку 
на отримання ідентифікаційного номеру 
(PESEL). В Кракові заявки приймають за 
адресою:

	Tauron	Arena: вул. Stanisława Lema 7, 
пн–сб 8.00–20.00  

Потрібно	приготувати:

— заповнений формуляр заявки на отри-
мання номеру PESEL

— документ, що засвідчує особу

— кольорове фото 35 × 45 мм — 1 шт. 
(можна безкоштовно зробити на місці)

Під час подачі заявки необхідно буде 
здати відбитки пальців. В разі відсут-
ності необхідних для надання номеру 
PESEL документів, необхідно написати 
засвідчення, під страхом кримінальної 
відповідальності, за надання фальши-
вих даних.

Заявку необхідно подати особи-
сто. Дитина до 12 років не мусить 
бути присутньою при подаванні 
заявки, за виключенням ситуації, коли 
не маєте жодного документу, що засвід-
чує її особу. В такому випадку необхідно 
прийти з дитиною.

В Tauron	Arena	працює система елек-
тронної черги для людей, що подаються 
на отримання номеру PESEL. Видача 
номерів розпочинається щодня о 8.00 
на поточний день.

Окрема черга є для людей, які вже 
мають наданий номер PESEL і прагнуть 
врегулювати справи в інформаційних 
пунктах, таких як:

— Міський центр соціального забезпе-
чення (MOPS), пн–сб 8.00–20.00

— Краківський центр соціальної допомоги, 
пн–пт 8.00–20.00

UA
Краків’яни	для	України
Незалежний	інформатор
Krakowianie dla Ukrainy
Niezależny informator

UКRK.pl
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— Заклад соціального страхування (ZUS), 
пн–сб 9.00–17.00

— Департамент освіти міста Краковa, пн–
сб 8.00–20.00

— Міський центр зайнятості, пн–сб 
8.00–20.00

— UNHCR (Агенція ООН, відділ біженців), 
нд–пт 8.00–16.00

На сайті UKRK.pl у розділі «Фінансова 
допомога» ми пояснюємо, які пільги 
можна отримати у вищезазначених 
установах.

Ззовні в наметах можна заповнити 
відповідні формуляри (з чим допомага-
ють волонтери) і безкоштовно отримати 
теплу їжу (8.00–16.00).

ФІНАНСОВА	ДОПОМОГА
POMOC FINANSOWA UNHCR

 UNHCR (Агенція ООН, відділ біженців): 
вул. Stanisława Lema 7, нд–птн 8.00–
16.00. Пропонує фінансову допомогу 
в розмірі до 2500 зл на сім’ю (700 PLN 
на першу особу і 600 PLN на кожну 
наступну особу з сім’ї) впродовж 3-х 
місяців. Для того, щоб скористатися з 
цієї допомоги не потрібно мати номер 
PESEL чи отримувати статус біженця. 
Необхідно заповнити форму заявки: 
tinyurl.com/UNHCRform і чекати на пові-
домлення з датою зустрічі.

ЮРИДИЧНА	ДОПОМОГА 
POMOC PRAWNA

Безкоштовні	юридичні	поради	можна	
отримати	в:

	Окружна	рада	адвокатів	в	Кракові: вул. 
Batorego 17, щодня 9.00–17.00 (перекла-
дачі з української)

	Районна	палата	юрисконсультів	
в Кракові:надання юридичних порад за 
попередньою телефонною реєстрацією 
(+48 887 201 598, щодня 9.00–19.00 чи 
+48 722 297 725, пн–пт 15.00–19.00); 
за адресами: вул. Karmelicka 34/100, 
понеділок 16.00–19.00; ал. Daszyńskiego 
19, пн–пт 15.00–19.00; ал. Daszyńskiego 
22, вівторок 15.00–18.00

	CPPHN: вул. Krowoderska 11/7, пн–пт 
10.00–15.00, тел. 693 390 502 (україн-
ська, російська, англійська, польська) 
юридична допомога з питань міжнарод-
ного захисту (статусу біженця)

	Товариство	Interkulturalni:	віддалена 
юридична допомога за попередньою 
телефонною/ e-mail реєстрацією: biuro@
interkulturalni.pl, +48 601 866 602 (поль-
ська, англійська), +48 691 632 685 (укра-
їнська, російська), пн–пт 17.00–23.00

Товариство	Miasto	Wspólne: юридичні 
консультації за попередньою 
реєстрацією за тел. (+ 48 889 933 556) 

      в кооперативі «Оgniwo» на вул. Smolki 
11a або електронною поштою: miasto-
owspolne@gmail.com

Портал	adwokatura.krakow.pl	містить 
список адвокатських канцелярій, що 
пропонують безкоштовну допомогу в 
Кракові. Безкоштовна юридична допо-
мога в інтернеті, а також база знань: 
ukraina.interwencjaprawna.pl

ГЕНЕРАЛЬНЕ	КОНСУЛЬСТВО	УКРАЇНИ	
В	КРАКОВІ	 
KONSULAT GENERALNY UKRAINY 
W KRAKOWIE

вул. Beliny-Prażmowskiego 4, тел. +48 12 
429 60 66, krakow.mfa.gov.ua

НАДЗВИЧАЙНІ	СИТУАЦІЇ	(дзвінки	
безкоштовні)	 
SYTUACJE NAGŁE I ALARMOWE

Загальний	номер	служби	порятунку:	
112 
Швидка медична допомога: 999 
Поліція: 997 
Пожежна охорона: 998

ПУНКТИ	ДОПОМОГИ	У КРАКОВІ
PUNKTY POMOCOWE W KRAKOWIE 

Якщо не маєш забеспеченого місця для 
перебування в Польщі чи потребуєш 
іншої підтримки – звернися до пункту 
прийому чи місць зі списку, доданого 
нижче. Можна там знайти безкоштовну 
допомогу різного профілю:

 ЗАЛІЗНИЧНИЙ	ВОКЗАЛ	«KRAKÓW	
GŁÓWNY» вул. Pawia 5а

— Цілодобовий	Пункт	Прийому:	біля входу 
на перон 4; допомога в пошуку притулку 
на ніч на території Кракова чи околиць 
/ базова медична допомога / пункт 
відпочинку / закуски

— Інформаційний	пункт	Воєводи	
Малопольского: біля входу на перон 1. 
Цілодобова інфолінія: +48 12 210 20 02 / 
пункт відпочинку

— Інформаційний	пункт	Caritas: біля входу 
на перон 1; їжа / засоби гігієни / дитяче 
харчування

— Краківська	служба	порятунку: біля 
виходу з вокзалу в напрямку автовок-
залу; медична допомога

— ZHP: біля входу на перон 3 перекуски та 
теплі напої / їжа для дітей

— ZHR: старий будинок залізничного 
вокзалу „Kraków Główny”; медична допо-
мога / пункт відпочинку

—  Палатки: площа перед старим будинком 
залізничного вокзалу „Kraków Główny”; 
безкоштовна гаряча їжа щоденно 13.00–
21.00, одяг

	Пункт	допомоги:	вул. Radziwiłłowska 3, 
пн–пт 08.00–20.00, сб–нд 08.00–15.00, 

тел. +48 12 323 66 20 (українською 
мовою), +48 12 323 66 30 (польською 
мовою) / пункт першого контакту з 
довідковою службою / телефонна лінія 
допомоги/ відділ розміщення / психоло-
гічна допомога

 Інформаційні	пункти: 

— вул. Daszyńskiego 22, щоденно 9.00–
19.00, тел. +48 887 201 598, otwarty.
krakow.pl; пункт відпочинку / допомога 
в пошуку притулку на ніч / перекладач 
/ юридична допомога / психологічна 
допомога / ліки

— Торговий центр Kazimierz біля входу від 
вул. Rzeźnicza; пн-пт, 9.00-19.00, юри-
дичні консультації / допомога в пошуках 
роботи / курси

 FreeShop/Безкоштовні	магазини
— вул. Daszyńskiego16, щоденно 9.00–

19.00; їжа / засоби гігієни / постіль
— вул. Łagiewnicka 54, пн–пт 10.00–18.00, 

субота 10.00–15.00; одяг і взуття
— ал. Pokoju 44, ср–нд 10.00–18.00; одяг    

i взуття
— вул. Ojcowska 55, пн–пт 10.00–14.00 

i 16.00–19.00, субота, 10.00–14.00; їжа / 
засоби гігієни / одяг / речі для дітей

 MOPS:	палатки на вул. Aleja Pokoju 44, 
пн.–пт. 8.30–14.00; їжа для тих, хто не 
має харчування у місці проживання 
(необхідний паспорт і номер PESEL)

 Фонд	Kocham	Dębniki	«Świetlica	
Dębniki»:	вул. Konfederacka 4, пн.–
пт. 9.00–18.00, електронна пошта: 
kochamdebniki@gmail.com; пункт 
інформації та допомоги/ консультації у 
пошуках роботи/ курси іноземних мов 
/ заняття / дитячий куток / заняття для 
підлітків

 Фонд	Nidaros: вул. Kalwaryjska 69, 
щодня 9.00–21.00, тел. +48 881 639 749 
(українська мова); пункт відпочинку / 
допомога в пошуку притулку на ніч / 
засоби гігієни / одяг

	Фонд	Wolno	Nam:	 вул. Piłsudskiego 13, 
тел. +48 797 826 249; хостел / пункт 
відпочинку / гаряча їжа / допомога 
в пошуку праці / допомога в пошуку 
притулку на ніч / юридична допомога / 
психологічна допомога / WiFi

	JCC	Kraków: вул. Miodowa 24, щодня 
10.00–20.00, тел. +48 12 370 57 70; пункт 
відпочинку / їжа / засоби гігієни / одяг

	Слов’янська	місія	в	Європі: вул. Berka 
Joselewicza 21/2, тел. +48 729 624 242; 
пункт відпочинку / притулок на ніч / їжа 
/ засоби гігієни / одяг / постіль

	World	Central	Kitchen: 
— ал. Pokoju 44, щодня 11.00–19.00; безко-

штовна гаряча їжа
—  вул. Stanisława Lema 7 (Tauron Arena), 

пн–сб 08.00–16.00; безкоштовна їжа та 
закуски
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	Суп	для	України: вул. Na Zjeździe 8, 
щодня 10.00–20.00: суп на винос; щодня 
10.00-16.00: засоби гігієни та продукти 
тривалого зберігання

 	FORUM	Przestrzenie: вул. Marii 
Konopnickiej 28, щодня 13.00–15.00; 
безкоштовна гаряча їжа

	Кооператив	Соціальна	рівність: 
Bernardyńska 3, пн–пт 12.00–15.00, 
субота 12.00–14.00; гаряча їжа, що вида-
ється по талонах*

	Кухня	св.	Брата	Альберта:	  
вул. Dietla 48, пн–сб 14.00–15.00; гаряча 
їжа, що видається по талонах*

	Ресторан	AGAPE: вул. św. Siostry 
Faustyny 3, щодня 10.00–18.00; гаряча 
їжа, що видається по талонах*

      *ТАЛОНИ можна отримати в:

     – штабі Архибратства Милосердя: вул. 
Sienna 5 (щодня) 

    – Курії Метрополітальній, вул. 
Franciszkańska 3 (пн–сб)

	Архибратство	Милосердя: вул. Sienna 5, 
пн–пт 8.00–16.00, сб–нд 9.00–15.00; їжа 
/ талони на гарячу їжу

МЕДИЧНА	ДОПОМОГА 
POMOC MEDYCZNA

Державні центри для вас безкоштовні: 
можете скористатися з безкоштовної 
державної медичної допомоги в будь-
якій поліклініці POZ (первинної медич-
ної допомоги), спеціалізованій клініці 
чи лікарні. Якщо ви не маєте ще номеру 
PESEL, то треба взяти із собою паспорт 
чи свідоцтво, видане консульством, що 
засвідчує легальність перебування на 
території Польщі.

 Особи, що потребують лікаря ввечері чи 
вночі (18.00–8.00) чи в вихідні та свята, 
тобто в неробочий час медичних клінік, 
отримають пораду лікаря через теле-
фон. Достатньо подзвонити по номеру 
+48 800 137 200 – можна розмовляти 
українською чи російською.

Безкоштовна	пропозиція	LUX	MED
Невідкладна безкоштовна медична 
допомога для людей, що приїхали 
з України (підтвердженням приїзду 
служить печатка/помітка в паспорті), 
реалізована у всіх закладах LUX MED 
по всій Польщі. Список закладів: www.
luxmed.pl/placowki
Польсько-українська інфолінія тел. +48 
22 45 87 007 (щодня 9.00–17.00)
e-mail: ua.kontakt@luxmed.pl  

 В польських аптеках є можливість 
отримати необхідні ліки для людей, що 
приїхали з України, навіть якщо немає 
рецепту. В разі загрози здоров’ю/життю 
пацієнта фармацевт може виставити 
рецепт. Українські рецепти теж можна 

реалізувати у Польщі.
Відділи	порятунку	в	лікарнях	(SOR)	24	год-
Приймають осіб, які перебувають в стані 
раптової загрози здоров’ю/життю, а також 
тих, чий стан здоров’я вимагає негайного 
лікування і дослідження.

	Лікарня	Нарутовича,	вул.Prądnicka 35

	Військова	лікарня,	вул. Wrocławska 1–3

	Лікарня	Людвига	Ридигєра,	 os. Złotej 
Jesieni 1

	Спеціалізована	лікарня	Жеромскєго, 
os. Na Skarpie 66

	Університетська	лікарня	в	Прокочімі,	
вул. Jakubowskiego 2

	Дитяча	лікарня,	вул. Strzelecka 2

	Університетська	дитяча	лікарня,	 
вул. Wielicka 265

Якщо ви маєте симптоми COVID-19, 
зверніться до лікаря POZ, котрий 
прийме рішення щодо направлення 
на тест COVID-19 (немає можливості 
записатися на тест онлайн). Тести для 
пацієнтів безкоштовні. Якщо симптоми 
посилюються, необхідно звернутися 
до відділу порятунку (SOR). Якщо ви 
маєте задишку — викличте швидку 
допомогу (112 або 999). Скасовано 
обов’язок носити маску в публічних міс-
цях. Виключення: поліклініки, лікарні, 
аптеки. Також скасовано обов’язок ізо-
ляції чи карантину, також після перетину 
кордону.

Вакцинація:
Всі особи старші 5 років, що перебува-
ють на території Польщі, мають право 
безкоштовно отримати щеплення від 
COVID-19.

 Для осіб до 19 років, що перебувають на 
території Польщі більше 3 місяців (неза-
лежно від причини приїзду і національ-
ності) безплатна вакцинація є обов’яз-
кова. Для вакцинації дитини потрібно 
звернутися до лікаря POZ. Кожна 
наявна інформація про проведену вак-
цинацію є важлива (навіть фото карти 
вакцинацій), оскільки відсутність такої 
інформації буде трактована як відсут-
ність вакцинації. Діти, що перебувають 
на території Польщі менше 3 місяців 
можуть бути вакциновані добровільно 
(також безкоштовно). Увага: деякі 
дитячі садочки в Кракові вимагають 
повної вакцинації.

Пункти	допомоги	для	людей	
з інвалідністю:

	Товариство	KLIKA: вул. Estery 3, пн–пт 
15.00–20.00, тел: +48 533 149 047; тран-
спорт / медичне обладнання / ліки

	Товариство	MUDITA: вул. Jaracza 24/31, 
пн–пт 9.00–21.00, тел: +48 539 866 471 
e-mail: ukraina@stowarzyszeniemudita.pl

ПСИХОЛОГІЧНА	ДОПОМОГА	 
OPIEKA PSYCHOLOGICZNA 

Допомога психологічна або 
психіатрична:

	Центр	кризового	втручання: 
вул. Radziwiłłowska 8b; безкоштовна 
допомога безпосередньо на місці або 
цілодобово через тел. +48 12 421 92 82.

	Центр	Доброї	Терапії:	вул. Miłkowskiego 7, 
пн–пт 8.00–21.00, субота 8.00–19.00, 
www.centrumdobrejterapii.pl; безкоштовна 
допомога безпосередньо на місці, онлайн 
або цілодобово через телефон +48 12 264 
17 41

	Інститут	Психології	UJ вул. Ingardena 6, 
пн–пт 9.00–17.00, тел. +48 12 663 24 03, 
+48 12 663 24 16, e-mail: punktwsparcia@
uj.edu.pl; безкоштовна психологічна 
підтримка

	Нові	Мотивації: вул. Korzeniowskiego 39, 
4 поверх, тел. +48 606 325 160 (україн-
ська, російська); безкоштовна допомога 
на стаціонарних зустрічах чи онлайн 
(для дорослих та дітей від 13 років)

	Зала	100-річчя	KS	Cracovia: ал. 
Marszałka Focha 40, кімната 2|09 (вхід 
зі сторони паркінгу); безкоштовна 
підтримка для молоді 12–18 років. 
Записатися можна на сторінці www.
halacracovii.pl/dla-ukrainy.

	Польське	Товариство	Поведінкової	
Терапії:	os. Wysokie 7, тел. +48 800 155 
221, e-mail: biuro@pstb.org; безкоштовні 
консультації для дітей-інвалідів (психо-
лог, педагог, логопед, психіатр)

	Фонд	Autyzm	Up: тел. +48 12 889 9917, 
e-mail: kontakt@autyzmup.org; підтримка 
дітей з аутизмом

 Центр	підтримки	гостей	з	України:  
вул. Kalwaryjska 42, пн–пт 8.00–15.00, 
тел. +48 533 976 690 (українська), +48 
530 067 413 (польська), e-mail: biuro@
padrekrakow.pl, www.padrekrakow.pl; 
безкоштовні юридичні, професійні та 
психологічні консультації (терапевти з 
України).

ПОДАЛЬША	ПОДОРОЖ	 
DALSZA PODRÓŻ

Шенгенська	зона	+	Великобританія
Маючи документ, що підтверджує 
перетин кордону після 24 лютого 2022 
року, можна переміщатися по цілій 
Шенгенській зоні без додаткових доку-
ментів. В Великобританії необхідна віза.

 Якщо не плануєте перебувати на терито-
рії Польщі і не маєте дійсного біоме-
тричного паспорту, мусите звернутися 
до Консульства України в Кракові або 
зв’язатися з українською консульською 
службою в країні, яка є метою подорожі.

Якщо хочете дістатися до іншої країни 
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(не Польща), найважливішу інфор-
мацію можна знайти тут: tinyurl.com/
OtherEuropeanDirections

	Релокаційний	пункт	(U-Work): вул. 
Batorego 2, 4 поверх, щодня 10.00–20.00

Допомога в пошуку притулку на ніч 
недалеко від Кракова чи за кордоном 
Польщі. Для контакту потрібно вислати 
e-mail з своїм номером телефону на адрес 
pomoc@u-work.pl — спеціалісти задзво-
нять до вас.

 Пункт	інформації	та	переміщення	(Фонд	
Dostępny	Świat):		вул. Siemiradzkiego 
19/1, пн–пт 9.00–17.00, тел. +48 12 314 
90 18; допомога тим, хто хоче переїхати 
з Кракова.

ТРАНСПОРТ/TRANSPORT

Автомобільний транспорт в Польщі — 
кожна автівка, що пересувається поль-
ськими дорогами повинна мати діючий 
поліс страхування цивільної відпові-
дальності. Для виїзду поза Шенгенську 
зону також може бути необхідне страху-
вання за кордоном (Зелена Карта)

Громадський	транспорт
 Від дня 1 червня громадяни України не 
зможуть більше користуватися безкош-
товним міським транспортом.

Безкоштовний	проїзд	залізницею
Від 1 червня можна користуватися 
безкоштовним проїздом у 2-му класі 
поїздів PKP Intercity (позначених як TLK 
і IC), поїздах Kolei Małopolskich від і до 
міст розташованих біля східого кордону 
Польщі: Хелма, Дорогуска, Любліна, 
Грубешова, Перемишля, Заґужа, 
Ярослава та Жешова. Безкоштовні 
квитки видаються у касах. Проїзд відбу-
вається на підставі паспорту АБО доку-
менту з фото, що посвідчує особу (ID 
картка, права, студентський, учнівський 
квиток тощо) і підтвердження надання 
номеру PESEL. Чоловіки між 18-60 
роком життя мають додатково показати 
посвідчення, що вони, або той кого вони 
супроводжують – особа з інвалідністю.

Зони	платного	паркування
Від 1.04.2022 зони платного паркування 
в Кракові вже не безплатні для людей з 
України.

ДИТЯЧІ	САДОЧКИ	І	ШКОЛИ
PRZEDSZKOLA I SZKOŁY

Список місць, що пропонують безко-
штовну допомогу, актуалізуємо тут: 
www.ukrk.pl

Діти віком від 7–18 років можуть навча-
тися в польських школах безкоштовно. 
Не вимагається знання польської мови. 
Додатково учні з України мають можли-
вість брати участь в безплатних уроках 
польської мови, а також отримати 

психологічно-педагогічну допомогу. 
Державна початкова школа, близько 
якої мешкає дитина, що прибула з 
України, зобов’язана прийняти нового 
учня. Необхідно подати заяву о при-
йнятті нового учня до школи, в разі від-
сутності свідоцтва вистачить декларації 
батьків у кількості закінчених років 
навчання з вказанням школи в Україні.

ВИВЧЕННЯ	ПОЛЬСЬКОЇ	МОВИ 
NAUKA POLSKIEGO

Багато краківських закладів і шкіл орга-
нізовують безкоштовні заняття поль-
ської мови, перед усім для дорослих 
та старших дітей. Список організацій, 
що декларують безкоштовну допомогу, 
оновлюємо тут: www.ukrk.pl

БІБЛІОТЕКИ/BIBLIOTEKI 

Місця, де ви маєте можливість позичити 
книжки українською мовою:

	Бібліотека	Краків,	Філія № 8 
«Щасливий куток»: вул. Brodowicza 1, 
пн–ср, пт 8.30–19.00, чт 12.00–19.00, 
тел: +48 12 412 49 55, e-mail: filia_8@
biblioteka.krakow.pl; пункт відпочинку 
/ книжки для дітей та молоді можна 
позичити або прочитати на місці.  

	Обласна	публічна	бібліотека	в Кракові:	 
вул. Rajska 1, пн–пт 10.00–19.00, субота 
10.00–14.00, тел. +48 12 375 22 82 (кімн. 
250);  зал відпочинку / WI-FI та комп’ю-
тери, видання українською мовою 
доступні у залі абонементу та читаль-
ному залі іноземних колекцій (кімн. 
250). 

РОБОТА/PRACA 

Діючий закон дає українцям, що 
прибули від 24.02.2022 і мають печатку 
про легальне перебування на терито-
рії Польщі відкритий доступ до ринку 
праці.

	Управління	праці	в	Кракові: 
вул. Wąwozowa 34, пн–пт 7.45–14.45,      
а також Tauron Arena: пн–сб 8.00–20.00, 
www: gupkrakow.praca.gov.pl (доступна 
теж українською мовою); підтримка 
в пошуку відповідного працевлашту-
вання на території Польщі, а також 
доступ до безкоштовного навчання 
та інформації щодо іншої можливої 
підтримки.

	Зелена	лінія:	тел. +48 19 524, e-mail: 
kontakt@zielonalinia.gov.pl, вебсайт: 
zielonalinia.gov.pl; офіціальна лінія 
про форми працевлаштування и пропо-
зиції роботи, курси, допомога в напи-
санню резюме

	Фонд	U-work:	вул. Batorego 2, 3 поверх, 
щоденно 10.00–20.00;  безкоштовна 

допомога в пошуку праці (praca@u-work.
pl) і  відкритті фірми, отриманню дотації 
(biznes@u-work.pl).

	Фонд	Sustinae	i	JetJob:	вул. Szlak 65, 
вівторок 10.00–15.00, четвер 11.00–
15.00, тел: +48 785 058 964, e-mail: 
infoUKR@fundacjasustinae.org; безкош-
товні консультації і допомога в пошуку 
праці..

Ресурси	з	пропозиціями	праці:
― www.manpower.pl/szukaj-pracy/ 

praca-dla-osob-ukrainy
― oferty.praca.gov.pl
― www.olx.pl/dla-ukrainy/praca-ua
― www.pracuj.pl/praca?ua=true

ТВАРИНИ:	ДОГЛЯД	ТА	ТРАНСПОРТ
ZWIERZĘTA: OPIEKA I TRANSPORT

	KTOZ	—	Товариство	Охорони	Тварин: 
тел. +48 12 421 26 85, +48 12 429 43 61; 
притулок / лікування / корм для тварин

	Притулок	для	бездомних	тварин: вул. 
Rybna 3, тел. +48 12 429 74 72, +48 12 
429 92 41 (прохання резервації візиту), 
e-mail: biuro@schronisko.krakow.pl; безко-
штовний візит і чіпування тварин

	Ветклініка	URK	„	Uniwersytecka”	вул. 
Jodłowa 12 (вхід від вул. Cygańskiej) пн–
пт 8.00–16.00, тел. +48 12 422 23 27, +48 
609 190 490, e-mail: wet.przychodnia@urk.
edu.pl, www.przychodniauniwersytecka.urk.
edu.pl (польська, українська); безкош-
товний візит

	Веткабінет	„Lessie” ветеринар Grzegorz 
Stacharski: вул. Motyla 4, 9.00–20.00, тел. 
+48 12 658 53 80, +48 601 281 119 lessie.
business.site (польська, англійська); 
безкоштовна вакцинація проти сказу, 
чіпування, сертифікати.

КУЛЬТУРА
OFERTA KULTURALNA

В Кракові існує багато ініціатив, що 
мають за мету спростити вам знайом-
ство з містом, організацію вільного 
часу, дають можливість познайомитися 
з іншими людьми з України. Різні місця 
та організації пропонують також безко-
штовні заняття для дітей та культурні 
заходи. Їх список знайдете тут: www.
ukrk.pl 

ЗМІ	ТА	ПОРТАЛИ	НОВИН 
MEDIA I PORTALE NEWSOWE

RMF	Ukraine — Інтернет-радіо новини 
українською мовою;
Україна24 — безкоштовне новинне ТБ, 
доступне онлайн на player.pl та pilot.
wp.pl
www.UAinKrakow — краківський 
україномовний портал новин;
www.PlayKrakow.News — краківські 
новини та журналістська служба 
українською мовою.4/4

 


