
Матеріал підготовлено на основі інформації доступної в інтернеті (сайти міста Варшави, Воєводського  
управління, громадських організацій), перевірених в безпосередньому контакті з організаціями та  

установами, які надають підтримку.   

Застаріла інформація? Напишіть нам: ulotka.ua@gmail.com

Інформаційні пункти
Informacja Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego (Інформація 
Мазов’єцького воєводського управління)
Умови і правила в’їзду та перебування в 
Польщі
www.ua.gov.pl

 +48 47 721 75 75 або 987
Інформація мовою жестів:
www.gov.pl/web/udsc/jezyk-migowy--- 

Міські інформаційні центри:
Варшавська інфолінія для громадян  
та громадянок України 

 +48 505 700 701
працює щоденно в год. 8.00–20.00
Dworzec Wschodni Kolejowy (Східний 
залізничний вокзал)
ul. Kijowska 20 (вул. Кійовська 20) 
головний зал (скляне приміщення) 
Цілодобово
Dworzec Zachodni Kolejowy (Західний 
залізничний вокзал) Al. Jerozolimskie 142 
(Алеє Єрозолімськє 142)
Пункт обслуговування пасажирів, 
будинок Залізничного вокзалу з боку 
Ал. Єрозолімських, рівень -1
Цілодобово
Dworzec Zachodni Autobusowy  
Західний автовокзал
Al. Jerozolimskie 144 (Алеє Єрозолімськє 144)
Намети на парковці біля входу в 
автовокзал. Цілодобово.

Punkt informacyjny w Centrum 
Wielokulturowym (Інформаційний  
пункт у Багатокультурному центрі)
Комплексна підтримка:

 Ҍ допомога у пошуку проживання 
 Ҍ легалізація перебування у Польщі
 Ҍ юридичні поради щодо легалізації 
перебування (в тому числі 
міжнародного захисту)

 Ҍ психологічна допомога
 Ҍ допомога у знайденні школи для 
дитини 

 Ҍ навчання польської мови 
 Ҍ підтримка спеціаліста з 
профорієнтації, працевлаштування, 
допомога у процесі набору на роботу

ul. Jagiellońska 54 (вул. Яґєллонська 54)
 +48 22 648 11 11, +48 604 932 969 

centrum@cww.waw.pl
працює щоденно в год. 9.00–20.00

Матеріал містить 
інформацію тільки  

про допомогу  
яка надається  
безкоштовно

Допомога домашнім тваринам
Притулок “Na Paluchu”
щеплення, чипування, ветеринарна 
допомога, корм

 +48 22 868 15 78, +48 22 868 15 79 
працює цілодобово
ul. Paluch 2 (вул. Палух 2)
ba@napaluchu.waw.pl 
info@napaluchu.waw.pl

Особи, які звертаються про допомогу, 
просимо про документ, який засвідчує 
статус біженця.
Допомога надається в годинах з 8.00 до 
20.00. У ситуаціях, коли життя тварини 
під загрозою, допомога надається 
цілодобово.

Юридична допомога (легалізація перебування, 
адміністративні справи)
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 
Асоціація правового втручання
реєстрація на чергування: пон.–пт. з 
15.00 по 16.00 год. за номером 

 +48 880 145 372
interwencja@interwencjaprawna.pl
ukraina.interwencjaprawna.pl
Helsińska Fundacja Praw Człowieka 
(Гельсінський фонд з прав людини)
refugees@hfhr.pl
www.hfhr.pl
Fundacja Ocalenie  
Фонд “Оцаленє (Порятунок)”
cpc@cpc.org.pl
www.ocalenie.org.pl/kontakt
Ukraiński Dom / Fundacja Nasz Wybór 
Український дім / Фонд “Наш вибір”

 Цілодобово  +48 727 805 764
ul. Zamenhofa 1 (вул. Заменхофа 1)
відкрито:
пон., середа., пт. год.10.00–15.00
вт., чт. год. 10.00–20.00   
konsultacje@ukrainskidom.pl
www.ukrainskidom.pl/kontakt
Centrum Białoruskiej Solidarności  
Центр білоруської солідарності

 +48 668 205 177 (Telegram @cbshelp) 
Відкрито: пон.–пт. год. 10.00–21.00

Fundacja Polskie Forum Migracyjne  
Фонд “Польський міграційний форум” 

 +48 692 913 993 
відкрито: pon.–pt. g. 10.00–17.00
info@forummigracyjne.org
www.forummigracyjne.org
Fundacja dla Somalii Фонд для Сомалії

 +48 22 658 04 87
відкрито: пон.–чт. год. 9.00–18.00
пт. год. 9.00–15.00
biuro@fds.org.pl
www.fds.org.pl
База даних юристів, які заявляють 
про безоплатну правову допомогу 
громадянам України
www.czasprawnika.pl/2022/02/25/ 
   prawnicy-na-pomoc-ukrainie/
Fundacja Multiocalenie  
Фонд Мультіоцаленє

 +48 797 433 021 
ul. Wilcza 35/41 lok. 29  (вул. Вільча 
35/41 кв. 29) – прохання раніше 
домовлятись про зустріч
info@multiocalenie.org.pl
Окружна рада адвокатів у Варшаві
Якщо можливо, вкажіть у повідомленні 
номер, за яким можна з Вами зв’язатись:
ukraina@ora-warszawa.com.pl 

станом на 3 березня 2022 
оновлено: bit.ly/ulotka-ua

Корисні контакти та 
інформація для осіб,  
що прибувають з України
ВАРШАВА



Медична допомога (медичні консультації та обстеження)
Державна система охорони здоров’я 
доступна безкоштовно для всіх осіб 
які легально перебувають на території 
Польщі. Це означає кожну особу, яка 
перейшла через пункт пропуску та:

 Ҍ має підтвердження заяви про надання 
міжнародного захисту, 

 Ҍ або раніше видану карту перебування, 
 Ҍ або документ про рішення 
коменданта Прикордонної служби 
про згоду на в’їзд до Польщі.

Пункт щеплення проти Covid-19  
перед Палацом культури і науки 
pl. Defilad 1 (пл. Дефіляд 1, біля виходу 
зі станції метро Центрум) 
Працює щоденно з 8.00–20.00
Група LUXMED  
Термінова, невідкладна, безкоштовна 
медична допомога для осіб, які 
прибувають з України, що надається в 
усіх закладах LUX MED на всій території 
Польщі   
записи за номером: 

 +48 22 45 87 007,  працює щодня з 
9.00–17.00
ua.kontakt@luxmed.pl

Centrum Damiana 
Медичний центр “Даміан”
Безплатна медична допомога для осіб, 
що приїхали з України 24.02.2022 р. або 
пізніше:

 Ҍ консультації (також спеціалізовані)  
та обстеження в усіх центрах “Даміан” 
(записи за номером:  +48 22 566 22 22)

 Ҍ невідкладна допомога терапевта 
у лікарні «Даміан» за адресою ul. 
Wałbrzyska 46: 
пон–пт. год. 7.30–20.00 
суб. год. 8.00–20.00 
нед. год. 8.00–16.00

 Ҍ Допомога перекладача під час візитів 
до польських лікарів.

Інфолінія: консультації щодо польської 
системи охорони здоров’я 

 +48 22 566 22 20 
Працює пон.– пт. год. 7.00–21.00
Centrum Monitoringu Położniczego 
Центр пологового моніторингу 
безплатна електронна КТГ для 
вагітних жінок (можливість перевезти 
обладнання по Варшаві)

 +48 888 065 534, +48 514 951 077 
zamowienia@carebits.pl 
Fundacja Alivia Фонд Алівіа
допомога для онкохворих пацієнтів 
onko_ukraine@alivia.org.pl

Транспорт
Публічний транспорт в Варшаві є 
безкоштовний для усіх громадян та 
громадянок України за наявністю 
українського паспорту.
Залізничний транспорт у Польщі 
Безкоштовні проїзди для громадян 
України у 2 класі потягів економічних 
категорій TLK та IC PKP Intercity 
міжміських сполучень, а також у багатьох 
регіональних компаніях (наприклад 
Koleje Mazowieckie – Мазовєцька 
залізниця). Проїзд здійснюється за 
наявністю українського паспорту.

Громадяни України можуть їхати 
безкоштовно з Польщі до Німеччини 
наступними потягами:

 Ҍ WAWEL 37000/56
 Ҍ GEDANIA 57000/58
 Ҍ BEROLINUM 17000/248
 Ҍ NIGHTJET 456/60456

У потягу потрібно показати паспорт, 
або інший документ, що підтверджує 
українське громадянство. Перевезення 
речей та домашніх тварин громадянами 
України здійснюється безкоштовно і без 
ліміту.

Допомога у знайденні ночівлі, житла у Варшаві
Ukraiński Dom / Fundacja Nasz Wybór 
Український дім / Фонд “Наш вибір”

 Цілодобова +48 727 805 764
ul. Zamenhofa 1 (вул. Заменхофа 1)
ukrainskidom.pl
Fundacja Polska Gościnność  
(Chlebem i Solą) Фонд “Польська 
гостинність” (Хлібом та сіллю)
www.fb.com/polacydlauchodzcow

Група Засоби
Напишіть, скільки осіб потребує 
проживання, коли приїжджаєте, з ким 
контактувати: grupazasoby@gmail.com
Інфопунки працює щоденно з год. 17.00 
Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia 
(Автовокзал Варшава Західна, головний зал) 
Al. Jerozolimskie 144 (Алєє Єрозолімськє 144)
Centrum Białoruskiej Solidarności 
Центр білоруської солідарності  

 +48 668 205 177 Telegram @cbshelp
Відкрито: пон.–пт. год. 10.00–21.00

Психологічна допомога (консультації та підтримка)
Fundacja Polskie Forum Migracyjne 
Фонд “Польський міграційний форум

 +48 669 981 038  
відкрито: пон. год.16.00–20.00
середа. год.10.00–14.00 
пт. год.14.00–18.00
Можливий контакт через додатки 
Whatsapp та Viber 
info@forummigracyjne.org
Fundacja Ocalenie
Відкрито: пон.–пт. год. 9.00–17.00
cpc@cpc.org.pl  www.ocalenie.org.pl/kontakt
Ukraiński Dom / Fundacja Nasz Wybór 
Український дім / Фонд “Наш вибір”

 Цілодобово+48 727 805 764 
ul. Zamenhofa 1 (вул. Заменхофа 1) 

Fundacja dla Somalii Фонд для Сомалії
 +48 736 380 203, +48 22 658 04 87

maria@fds.org.pl, www.fds.org.pl
Fundacja Multiocalenie  
Фонд Мультіоцаленє

 +48 797 433 006
ul. Wilcza 35/41 lok. 29 (вул. Вільча 
35/41 кв. 29) – прохання раніше 
домовлятись про зустріч
info@multiocalenie.org.pl
Centrum Terapii i Rozwoju „Akson” 
Центр терапії та розвитку “Аксон”

 +48 697 343 396 
biuro@aksoncentrum.pl
Підтримка для дітей та батьків
www.edukacja.um.warszawa.pl/-/
wsparcie-dzieci-i-mlodziezy-ukrainskiej

Корисні контакти та інформація  
для осіб, що прибувають з України
ВАРШАВА

Матеріал містить 
інформацію тільки  

про допомогу  
яка надається  
безкоштовно

Підтримка для осіб ЛГБТК+ 
Stowarzyszenie Lambda Warszawa 
Асоціація Лабмда Варшава
Юридична та психологічна допомога, 
записи за номером:

 +48 22 628 52 22 
пон.–пт. год. 16.00–18.00
ukraina@lambdawarszawa.org
Підтримка у пошуку житла:  
www.bit.ly/Lambda-LGBTQ 
www.lambdawarszawa.org/ukraina 

Kampania Przeciw Homofobii  
Кампанія проти гомофобії
Підтримка у пошуку житла 
www.bit.ly/KPH-baza
www.kph.org.pl 


