БІЖЕНЕЦЬ!
ТУТ ВИ МОЖЕТЕ ЗНАЙТИ ДОПОМОГУ У ВАРШАВІ
Стаціонарні інформаційні пункти для біженців з України:
· Західний вокзал (залізничний вокзал від Al. Jerozolimskie, пункт
на поверсі -1), цілодобово
· Wschodni - Lubelska залізнична станція (автостанція з боку вул.
Kijowska), цілодобово
· Мультикультурний центр, ul. Jagiellońska 54, щодня з 8:00 до
20:00, тел. +48 22 648 11 11 та +48 604 932 969 (польською,
українською, російською, англійською)
Міський контактний центр Варшава 19 115
телефон 19 115, цілодобово (польською, українською, англійською)
Варшавська гаряча лінія для біженців з України:
тел. 505 700 701 щоденно від 8:00 до 20:00 (польською,
українською, російською та англійською)
Громадський транспорт у Варшаві безкоштовний для всіх громадян
України за пред'явленням посвідчення особи або паспорта.
Проїзд залізничним транспортом:
Koleje Mazowieckie - безкоштовний для громадян України при
пред'явленні посвідчення особи або паспорта.
PKP Intercity - безкоштовні проїзди у 2 класі в поїздах PKP Intercity
економічних категорій TLK та IC у Польщі (з 26 лютого 2022 року
на 4 тижні).
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ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕБУВАННЯ В ПОЛЬЩІ
Приймальний пункт - Торвар, вул. Łazienkowska 6A, 00-449 Варшава
Статус біженця:
Управління у справах іноземців, вул. Taborowa 33, 02-699 Варшава,
тел. 47 721 75 75, www.gov.pl/web/udsc/urzad-do-sprawcudzniemcow
Дозвіл на проживання та роботу:
Відділ у справах іноземців Мазовецького воєводства:
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/kontakt-wsc
Ні паспорта, ні підтвердження про перетин кордону:
почніть процедуру надання статусу біженця якомога швидше!
У Польщі - Офіс у справах іноземців, вул. Таборова 33, Варшава.
Виїзд з Польщі до іншої країни:
повідомити в дипломатичне представництво країни призначення.
Ви не є громадянином України:
зверніться до свого дипломатичного представництва в Польщі, щоб
повернутися на батьківщину, або до дипломатичного
представництва іншої країни призначення ЄС, куди ви хочете
поїхати.
Якщо ви хочете подати заяву на отримання статусу біженця,
зверніться до Управління у справах іноземців,
вул. Taborowa 33, 02-699 Варшава, тел. 47 721 75 75,
www.gov.pl/web/udsc/urzad-do-spraw-cudzniemcow або до пункту
прийому - Торвар, вул. Łazienkowska 6A, 00-449 Варшава
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