
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

DOSTĘPNEGO DLA OFIAR WOJNY W UKRAINIE 

СПИСОК БЕЗКОШТОВНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

ДОСТУПНО ДЛЯ ЖЕРТВ ВІЙНИ В УКРАЇНІ 

Lista  zawiera  dane  jednostek nieodpłatnego  poradnictwa  uporządkowane  według  tematyki
poradnictwa.  Dane  obejmują  informacje  o  nazwie  jednostek,  w zakresie  poradnictwa,  adresach
i  danych  kontaktowych,  w  tym  o  stronach  internetowych  i  numerach  telefonicznych,  dniach
i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.
Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne.

Список  містить  дані  безкоштовних  консультацій,  упорядкованих  за  тематикою
консультування.  Дані  містять  інформацію  про  назви  підрозділів  у  сфері  консультування,
адреси та контактні дані, включаючи веб-сайти та номери телефонів, дні та години роботи,
а також критерії доступу до послуги.
У наведеному нижче списку також є національні тематичні гарячі лінії. 

Pomoc psychologiczna/Психологічна допомога: 

Pochodzisz z Ukrainy? Tu znajdziesz bezpłatną pomoc psychologiczną:
1. 48 669 981 038 - bezpłatny telefon kryzysowy Polskiego Forum Migracyjnego w języku

ukraińskim i rosyjskim (telefon działa w poniedziałki od godz.16 do  godz. 20, w środy od
godz.  10  do  godz.  14   i  w  piątki  od  godz.  14  do  godz. 18),
https://forummigracyjne.org/kurs/bezplatny-telefon-kryzysowy

2. Instytut Wolności otworzył Centrum pomocy prawnej i psychologicznej dla obywateli
Ukrainy.  Ruszył  portal  Help  Ukrainie www.helpukraine.com.pl.  Portal  uruchomił  też
pomoc telefoniczną. Obywatele Ukrainy, którzy trafili do Polski, będą mogli uzyskać pomoc
prawną, administracyjną i psychologiczną. Każdy może zadzwonić pod numer 22 290 43 86
(telefon  odbierze  doradca  mówiący  po  ukraińsku)  albo  opisać  swój  problem
za pośrednictwem formularza na stronie internetowej i umówić się na spotkanie. 

3. Fundacja  Nagle  Sami uruchomiła  telefon  wsparcia  800  108  108,  który  działa
w poniedziałki  i  wtorki  w  godz.  17–20,  konsultanci  rozmawiają  w  języku  ukraińskim,
rosyjskim i polskim. Fundacja oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną dla osób z Ukrainy
oraz  wszystkich  znajdujących  się   w  kryzysie  zdrowia  psychicznego.
https://naglesami.org.pl/

4. Fundacja  „Nasz  wybór” –  całodobowa  Gorąca  Linia  wsparcia  48  727  805  764.
https://ukrainskidom.pl/
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Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mławie ul. Stanisława Wyspiańskiego 9
świadczy  pomoc   psychologiczną  dzieciom  ukraińskim  na  takiej  samej  zasadzie  jak  polskim
dzieciom w zakresie  wydawania orzeczeń i  opinii,  które umożliwiają im korzystanie z pomocy
psychologiczno  -  pedagogicznej  na  terenie  szkół.  W  przypadku  potrzeb  i  zgłoszeń  Poradnia
przyjmuje  na  wsparcie  psychologiczne  indywidualne.  Umówienie  terminu  terapii  i  konsultacji
następuje   w oparciu  o  zgłoszenie  (rodzica  opiekuna  prawnego lub  pełnoletniego  ucznia)  pod
nr tel.23 654 33 29; 603975685.

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem/
поради жертвам злочинів :

Działa całodobowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym pod numerem telefonu: +48 222 309 900. 
Infolinia jest dostępna  w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim. 
Fundusz Sprawiedliwości zapewnia natychmiastową i bezpłatną pomoc doraźną osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, w tym osobom 
pokrzywdzonym zbrojną agresją na Ukrainie.
Możesz skorzystać z bezpłatnej:

 pomocy prawnej, 

 pomocy psychologicznej, 

 pomocy materialnej 

Фонд Юстицї надає невідкладну та безкоштовну  допомогу жертвам злочинів, свідкам та їх 
родичам, у тому числі жертвам збройної агресії в Україні.

Ви можете скористатися з безкоштовної:

 юридична допомога, 

 психологічна допомога, 

 матеріальна допомога 

Список центрів, які надають допомогу по всій Польщі: 
https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Lokalny  Punkt  Pomocy  Pokrzywdzonym  Przestępstwem  w  Mławie  prowadzony  przez
Fundację  Instytut  Rozwoju  Sportu  i  Edukacji  w  Płocku  ul.  Al.  Jana  Kilińskiego  12,
09-402 Płock 
Siedziba Punktu - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie ul. Narutowicza 6. 

W punkcie osoba pierwszego kontaktu będzie przyjmowała zainteresowanych uzyskaniem pomocy 
w każdy:

Wtorek: w godz.  15:00-20:00
Środa: w godz. 15:00-20:00

w godz. 15 – 20 osobiście 
lub pod nr telefonu: 23 654 35 60 wew. 22

Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granice RP po 24 lutym 2022r. uznawane są za osoby 
pokrzywdzone przestępstwem. 
Obywatele Ukrainy mogą uzyskać pomoc psychologiczną oraz finansową. 
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Poradnictwo w zakresie praw dziecka/Консультації з прав дитини: 

Począwszy od 7 marca, w każdy poniedziałek w godzinach 18-20 przy darmowym całodobowym
Dziecięcym  Telefonie  Zaufania  800  12  12  12 będzie  dyżurował  radca  prawny,  który  udzieli
specjalistycznej pomocy w sprawach cudzoziemców i uchodźców.

Dla  wszystkich  dzieci,  młodzieży,  ale  i  rodziców,  którzy  potrzebują  pomocy w tym strasznym
wojennym czasie, a nie znają języka polskiego, od środy 2 marca przy darmowym  Dziecięcym
Telefonie  Zaufania  Rzecznika  Praw  Dziecka  800  12  12  12  dyżuruje  psycholog  biegle
posługujący się językiem ukraińskim (można też uzyskać wsparcie w języku rosyjskim). Strona
internetowa:  https://brpd.gov.pl

Щопонеділка чергуватиме юрист спецялвст по законодавству щодо перебування іноземців та
біженців
Увага!  Починаючи з  сьогоднішнього дня,  щопонеділка  з  18:00 до 20:00,  на  безкоштовній
цілодобовій гарячій лінії для дітей 800 12 12 12 чергуватиме юрисконсульт, який надаватиме
спеціалізовану допомогу з питань, що стосуються іноземців та біженців.

Для всіх дітей, молоді та батьків, які потребують допомоги в цей жахливий воєнний час, але
не  володіють  польською  мовою,  з  середи  2  березня,  за  телефоном  довіри  дитячого
омбудсмена  800  12  12  12  чергує  психолог,  який  вільно  володіє  українською  мовою
(є можливість отримати підтримку російською мовою); веб-сайт :  https://brpd.gov.pl

Poradnictwo w zakresie prawa pracy oraz  poradnictwo zawodowe/ 

Консультування в галузі трудового права та консультування щодо кар'єри: 

Jeżeli opuściłeś Ukrainę i chcesz podjąć pracę w Polsce skontaktuj się z najbliższym powiatowym 
urzędem pracy, skorzystaj z aplikacji mobilnej ePraca lub zadzwoń na infolinię pod numer telefonu 
19524 albo bezpośrednio na specjalny numer telefonu w Powiatowym   Urzędzie    Pracy w Mławie   
Телефонний номер (23) 6543401 wew. 301/336; 789044820
Powiatowy Urząd pracy w Mławie ul. Stanisława Wyspiańskiego 7. 
https://mlawa.praca.gov.pl/

Poradnictwo w zakresie praw pacjenta/Консультації щодо прав пацієнтів:

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy, skontaktuj się z bezpłatnym numerem Telefonicznej 
Informacji Pacjenta i wybierz język ukraiński. Telefon: 800 190 590. 
https://www.nfz.gov.pl

У випадку виникнення будь яких питань чи проблем, телефонуйте на безкоштовну телефонну
інформаційну лінію Національного фонду здоров’я (NFZ), та оберіть для зручності 
українську мову спілкування: Телефон:  800 190 590.
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zarządzanie kryzysowe/кризовий менеджмент: 

Jeżeli  nie  masz  miejsca  noclegu,  jesteś  głodny,  potrzebujesz  pomocy  medycznej,  to  zaraz
po przekroczeniu granicy udaj się do Punktu Recepcyjnego. Jeżeli nie potrzebujesz pilnej pomocy,
to możesz od razu jechać do swojego miejsca docelowego w całej Polsce.

Po więcej informacji zadzwoń na numer 47 721 75 75.

Если Вам негде ночевать, если Вы голодные, если Вам нужна медицинская помощь, то сразу
после  пересечения  границы  направляйтесь  в  Пункт  приема.  Если  Вы  не  нуждаетесь
в  помощи,  то  можете  сразу  ехать  в  выбранное  Вами место  на  территории всей  Польши.
.
Для получения подробной информации позвоните по телефону 47 721 75 75.

poradnictwo prawne/юридична консультація:

Od 4  marca  br.  działa  specjalna  infolinia  umożliwiająca  uzyskanie  bezpłatnej  porady  prawnej.
Telefon: +48 22 350 66 16.
Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 10-19, oraz w soboty i w niedziele w 
godzinach 10-14.

https://www.ora-warszawa.com.pl/aktualnosci/bezplatna-pomoc-prawna-dla-osob-dotknietych-
wojna-w-ukrainie/

Від 4 березня працює спеціальна гаряча лінія, на якій є можливість отримання безкоштовної
юридичноїконсультації. Телефон: +48 22 350 66 16.
Гаряча лінія працює  з понеділка до п’ятниці з 10:00 до 19:00, у суботу та неділю з 10:00
до 14:00.

https://www.ora-warszawa.com.pl/aktualnosci/bezplatna-pomoc-prawna-dla-osob-dotknietych-
wojna-w-ukrainie

Do  dyspozycji  wszystkich  osób  przebywających w  Polsce,  w  tym również  obcokrajowców,
pozostaje system nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r.
o   nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(Dz.  U.  z  2021r.  poz.  945).  Pomoc  przysługuje  każdej  osobie,  która  nie  jest
w  stanie  ponieść  kosztów  odpłatnej  pomocy  prawnej.  W  sposób  oczywisty  oferta  systemu
nieodpłatnej pomocy dostępna jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim.
Nie  pozostaje  jednak  w  sprzeczności  z  przepisami  ustawy  skorzystanie  z  wizyty  w  punkcie
w asyście tłumacza.
Zapisy pod nr telefonu 23 655 29 03
Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Władysława Stanisława 6 pok. 15.
https://www.bip.powiatmlawski.pl/2314,nieodplatna-pomoc-prawna

Ponadto porady prawne z zakresu prawa cudzoziemców oraz porady prawne w językach obcych –
strona https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/pomoc_dla_ukrainy,63
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до диспозицї всіх осіб перебуваючих в Польщі, в тим також іноземців, залишається система
безоплатної  допомоги,  яка  діє  відповідно до Закону від 5 серпня 2015 р.  про безоплатну
правову допомогу, безоплатні консульації громадянські і правової освіти (Вісник законів 2021
року, ст. 945). Кожен, хто не може оплатити витрати на оплачувану юридичну допомогу, має
право на допомогу.

Очевидно,  що  пропозиція  безкоштовної  системи  доступна  в  першу  чергу  людям,  які
володіють польською мовою. Однак не суперечить положенням Закону відвідування пункту
за допомогою перекладача.

реєстрація за номером телефону 655 29 03
Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Władysława Stanisława 6 pok. 15. 
https://www.bip.powiatmlawski.pl/2314,nieodplatna-pomoc-prawna

Правова консультація у сфері права іноземців та юридична консультації іноземними
мовами - https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/pomoc_dla_ukrainy,63

Lista  radców  prawnych  i  aplikantów  świadczących  nieodpłatną  pomoc  prawną  na  rzecz  osób
przybywających z Ukrainy: https://oirp.olsztyn.pl

Список юрисконсультів та стажистів, які надають безоплатну юридичну допомогу особам,
які прибувають з України: https://oirp.olsztyn.pl

                                                                                                                        STAROSTA
   
                                                                                                                       Jerzy Rakowski
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