
INSTRUKCJA DLA CUDZOZIEMCA
OPRACOWANA PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH

Jeżeli  jesteś  osobą  zmuszoną  do  opuszczenia  swojego  kraju  w  wyniku  trwających  działań
wojennych na Ukrainie, a znalazłeś się na terytorium Polski to powinieneś:

1. Udać się do punktu recepcyjnego, w którym możesz liczyć na informację,  posiłek,  podstawową
opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz wskazanie tymczasowego zakwaterowania.

2. Jeśli przekroczyłeś granicę Polski, a dotychczas nie udałeś się do punktu recepcyjnego to musisz
bezzwłocznie to uczynić. Najbliższy całodobowy punkt recepcyjny znajduje się w Katowicach przy
ulicy Wita Stwosza 20 tel. 32 251 67 22.

3.  Jeżeli  przebywasz lub  znalazłeś  się  na  terenie  Gminy Psary to  zadzwoń do tutejszego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Psarach, tel. 32 267 22 62 lub 32 263 15 67 czynnego od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30.

Pracownik  socjalny  odwiedzi  Cię  w  miejscu  pobytu  i  będzie  potrzebował  twoich  podstawowych
danych osobowych. Oferujemy również pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz doraźną pomoc
w naturze taką jak żywność, odzież, środki higieniczne itp. 

Ponadto  możesz  liczyć  na  bezpłatną  opiekę  lekarską,  w  tym  zakresie  zgłoś  się  do  pracownika
socjalnego tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach tel. 517 631 279.

4.  Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi i Będzinie uruchomił od 1 marca w
przyszpitalnych przychodniach konsultacje medyczne w języku ukraińskim w zakresie:  ginekologii,
ortopedii, chirurgii i chorób wewnętrznych. Szpital zapewni także pomoc psychologiczną.

Uruchomione zostały dwa całodobowe telefony dla osób potrzebujących opieki lekarskiej:
• 797 410 116 (obsługa w języku ukraińskim), 
• 515 096 087 (obsługa w języku polskim).

5.  O  środki  finansowe  na  bieżące  potrzeby  i  utrzymanie  powinieneś  się  ubiegać  zgłaszając  się
do  Powiatowego  Centrum Pomocy  Rodzinie  w  Będzinie  ul.  I.  Krasickiego  17  tel.  32  267  81  08
lub 32 363 40 59.

6.  Jeśli  masz  dzieci  w  wieku  szkolnym  możesz  liczyć  na  kontynuowanie  ich  nauki  w  Szkole
Podstawowej w Psarach, ul. Szkolna 32, tel. 32 267 21 42.



7.  Jeśli  jesteś  w  wieku  aktywności  zawodowej  możesz  ubiegać  się  o  zezwolenie  na  pracę
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie ul. I. Krasickiego 17A tel. 32 267 30 03.

8. Jeśli potrzebujesz informacji na temat legalizacji pobytu możesz ją uzyskać korzystając z infolinii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach tel. 32 606 32 32.

9. Inne dodatkowe informacje możesz również uzyskać dzwoniąc na infolinie w języku ukraińskim
+48 47 721 75 75.


