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Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy osoby, które uciekły z ojczyzny
z powodu wojny rosyjskiej, mogą przebywać legalnie na terenie Polski
przez 18 miesięcy liczonych od 24 lutego 2022 roku pod warunkiem, że:

• wjechały do Polski po 24 lutego 2022, 
• podczas kontroli granicznej zostały zarejestrowane
  przez komendanta Straży Granicznej na przejściu granicznym. 

Jeśli jesteś osobą objętą ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy,  a Twój wjazd
na terytorium Polski nie został zarejestrowany podczas kontroli granicznej, 
wówczas możesz go zarejestrować składając wniosek o nadanie numeru PESEL. 
Masz na to 90 dni od dnia wjazdu na terytorium Polski.

  

Відповідно до Закону про допомогу громадянам України, особи, які втекли
з батьківщини через російську війну, можуть легально перебувати в Польщі 
протягом 18 місяців з 24 лютого 2022 року за умови, що:

• в'їхали до Польщі після 24 лютого 2022 року,
• під час проходження прикордонного контролю вони були зареєстровані 
командиром прикордонної служби на пункті пропуску. 
  

 

Якщо ви є особою, на яку поширюється дія Закону про допомогу громадянам 
України і ваш вʼїзд на територію Польщі не був зареєстрований під час 
прикордонного контролю, то ви можете зареєструвати це, подавши заяву
на номер PESEL. Для цього у вас є 90 днів з моменту вʼїзду
на територію Польщі.  



PESEL – то є персональний 11‐значний номер ідентифікаційний Він містить 
вашу дату народження, порядковий номер , стать і номер контрольний. 
Це дозволяє вам користуватися безкоштовними медичними послугами
та вакцинаціями, послугами допомоги біженцям, допомогою, яку пропонує 
польський уряд або місцеві органи влади, дозволяє створити довірений 
профіль Заявку на номер PESEL необхідно подати до мерії. Зробити це 
потрібно протягом 90 днів з моменту вʼїзду до Польщі. 

ВАЖЛИВО! 
При собі необхідно мати документ, на підставі якого Ви перетинали кордон 
(біометричний паспорт, внутрішній паспорт громадянина України, Карту 
поляка, свідоцтво про народження у випадку дітей). 

Osobisty numer PESEL |  Особистий номер PESEL  

https://www.gov.pl/web/gov/ubezpieczaj‐numer‐pesel‐oraz‐profil‐zaufany‐‐
usluga‐dla‐obywateli‐ukrainy 

PESEL to osobisty jedenastocyfrowy numer.  identyfikujących 
danego. Zawiera Twoją datę urodzenia, numer porządkowy, 
oznaczenie płci i liczbę kontrolną. Pozwala na korzystanie  
bezpłatnie z opieki zdrowotnej i szczepień, ze świadczeń
 pomocowych dla uchodźców, z pomocy oferowanej przez polski rząd czy jednostki 

samorządu, umożliwia założenie Profilu Zaufanego Wniosek o wydanie numeru 
PESEL  należy złożyć  w Urzędzie Miasta. Należy to zrobić w ciągu 90 dni od daty 
wjazdu do Polski. 

WAŻNE! 
Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego przekroczyliście granicę 
(paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, Kartę Polaka,
akt urodzenia w przypadku dzieci). 

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj‐numer‐pesel‐oraz‐profil‐zaufany‐‐
usluga‐dla‐obywateli‐ukrainy 



Якщо ваше перебування в Польщі
буде визнано або визнано законним,
ви отримаєте дозвіл на тимчасове проживання.
Для його отримання необхідно подати петицію. 
Після винесення рішення про надання вам дозволу на тимчасове
проживання ви маєте право проживати в Польщі 3 роки з дати,
зазначеної в рішенні.  

Таку заяву можна подати не раніше закінчення 9‐місячного терміну
з дня законного вʼїзду до Польщі, але не пізніше 18 місяців,
починаючи з 24 лютого 2022 року (не пізніше 24 серпня 2023 року). 

Okres ważności dokumentów | Термін дії документів 

Jeśli Twój pobyt w Polsce zostanie uznany lub uznany za legalny, otrzymasz 
zezwolenie na pobyt czasowy. Aby go otrzymać, musisz złożyć petycję.
Po wydaniu decyzji o udzieleniu Ci zezwolenia na pobyt czasowy masz prawo 
mieszkać w Polsce przez 3 lata od daty określonej w decyzji. 

Wniosek taki można złożyć nie wcześniej
niż do końca 9‐miesięcznego okresu
od dnia legalnego wjazdu do Polski,
ale nie później niż w ciągu 18 miesięcy, 
począwszy od 24 lutego 2022 r.
(nie później niż 24 sierpnia 2023 r.) 



Пункт 1
Будинок Міської Адміністрації Рибнік ul. Rzeczna 8 44‐200 Рибник
Графік праці:
понеділок                                                8.30 ‐ 12.30
(консультації з сімейного права)

вівторок, середа, пʼятниця                     8.30 ‐ 12.30

Товариство DOGMA запрошує Вас
до юридичних пункдів у Місті Рибнік:
Пункт безкоштовних громадських консультацій
Житлово‐експлуатаційний завод, ul. 1 Maja 59, Рибнік
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Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych z Miasta Rybnik 

Потрібна інформація? Зателефонуй до Товариства DOGMA
 тел. 79 88 69 599

Пункт безкоштовних громадських консультацій
Центр кризового втручання та психотерапевтичного лікування
ul. Bolesława Chrobrego 16, Рибнік

понеділок                                             13.00 ‐ 17.00

понеділок, пʼятниця                               8.30 ‐ 12.30
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вівторок, четвер, пʼятниця                    9.00 ‐ 13.00
середа                                                   13.30 ‐ 17.30
(консультації з посередництва)

Пункт безкоштовної юридичної допомоги
Управління житловими будинками, ul. Patriotów 32, Рибнік
понеділок, вівторок, середа                  9.00 ‐ 13.00

вівторок, середа, четвер                     14.00 ‐ 18.00

четвер                                                   12.00 ‐ 16.00
пʼятниця                                                   8.00 ‐ 12.00

Інші пункти:

четвер                                                      8.30 ‐ 12.30
(консультації з посередництва)                    

Пункт 2
Будинок міського фізкультурно‐оздоровчого центру ‐ Центр відпочинку
та реабілітації "Bushido" ul. Floriańska 1, 44‐217 Рибник
понеділок ‐ четвер                                14.00 ‐ 18.00
пʼятниця                                                 14.00 ‐ 18.00
(парні тижні ‐ консультації з кримінального права)


