


Strona Internetowa Punktu Informacyjnego 



Punkt prowadzony jest przez Fundację 

Współpracy Polsko-Ukraińskiej „U-

WORK” w partnerstwie z : 

 









Udzielamy informacji w zakresie: 
- przepisów prawa (legalizacja  pobytu, zakup i 
najem nieruchomości, inne), 
- sposobu funkcjonowania systemu  ubezpieczeń 
społecznych i dostępu do służby   zdrowia, 
- dostępu do rynku pracy,  podniesienia kwalifikacji  
zawodowych, 
- uzyskania pomocy społecznej, mieszkaniowej i 
świadczeń  socjalnych, 
- edukacji dzieci i dorosłych,  w tym nauki języka 
polskiego, dostępu do kultury,  
- procedur administracyjnych  związanych z 
bieżącym  funkcjonowaniem w    środowisku  
lokalnym (np. prawo jazdy,  rejestracja samochodu, 
meldunek,  
 PESEL, E-PUAP itp.). 



Ми надаємо інформацію у наступних областях: 
- законодавчі акти(легалізація перебування,покупка та оренда 

нерухомості  тощо) 

- спосіб функціювання системи соціального страхування та доступу до 

охорони здоров’я 

- доступ до ринку праці, підвищення кваліфікації 

- отримання соціальної допомоги, проживання та пільг 

- освіта для дітей та дорослих,в тому числі навчання польської мови 

- доступ до культури 

- адміністративні процедури зв’язані з іункціюванням особи у 

локальному середовищі (посвідчення водія, реєстрація 

автомобіля,прописка,номер PESEL, платформа E-PUAP тощо) 

 

We provide information in the fоllowing fields: 
- legal regulations (legalization of stay, real estate purchase and rental of real 

estate etc.), 

- functioning of social insurance system, access to health care, 

- access to the labor market, improvement of professional qualifications, 

- obtaining social assistance, access to housing and social benefits, 

- education of children and adults, including learning Polish, 

- access to culture, 

- administrative procedures related  to the everyday living in the local 

environment (driving license,  

car registration, residence permit, PESEL number, E-PUAP platform etc.). 





• Punkt obsługuje w 6 językach: 
- polski 

- ukraiński 

- rosyjski 

- angielski 

- hiszpański – po wcześniejszym umówieniu 

- arabski – po wcześniejszym umówieniu 

 

Ponieważ klienci przychodzą także w poniedziałki, już 

niedługo Punkt zacznie pracować w tym dniu. 

 



Spotkanie dotyczące legalizacji zatrudnienia i pobytu 

obcokrajowców w Polsce, które poszerzyło ich wiedzę w tym 

zakresie  



Indywidualne konsultacje w ramach "Dni 

Ubezpieczonego" w Krakowie z ekspertem ZUS 





Konsultacje prawne z zakresu Prawa Pracy oraz praw i obowiązków 

pracowniczych w ramach kampanii "Pracuj Legalnie".  



Indywidualne spotkania z psychologiem 







Działania promocyjne i integracyjne  



Budżet Obywatelski 



Jak otrzymać zniżkę 20% na bilety komunikacji 

miejskiej, a także do muzeów i teatrów 



Pomoc w założeniu firmy dla migrantów 


