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INFORMATOR
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH

LEGALIZACJA POBYTU
MIEJSKI PUNKT
INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ DLA
UKRAIŃCÓW
Wojewódzka Infolinia dla Obywateli
Ukrainy
+48 32 606 32 32 to numer, pod którym
obywatele Ukrainy mogą uzyskać
informacje dotyczące legalizacji pobytu
w Polsce.
Cudzoziemcy mogą również uzyskać
informacje dotyczące legalizacji pobytu
drogą elektroniczną pisząc na adres
cudzoziemcy@katowice.uw.gov.pl.

Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców
przy ul. Młyńskiej 5. Można również
otrzymać ciepły posiłek od godz. 12:00.
tel. +4832 737 87 87
lub +48 539 696 888

INFORMATOR
(W J.UKRAIŃSKIM)

PUNKT POWITALNY

Międzynarodowy Dworzec Autobusowy

Polecamy sprawdzić
informator
przygotowany przez
Miasto Katowice,
całkowicie w języku
ukraińskim.

przy ul. Sądowej 5:
poczekalnia (możliwość
otrzymania ciepłego napoju i

DARMOWA
KOMUNIKACJA

posiłku)
możliwość dostania karty SIM
oraz pobrania środków higieny
darmowe połączenie wi-fi
kącik dla dzieci

Przejazdy odbywają się na podstawie
ważnego paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego
obywatelstwo.

SKLEPY
PAKIETY
ŻYWNOŚCIOWE
W Katowicach znajdują się "magazyny",
gdzie goście z Ukrainy mogą pobrać
ubrania, jedzenie oraz podstawowe
Terenowe Punkty Pomocy Społecznej
środki higieniczne. Miejsca te działają
MOPS
udostępniają
rodzinom
jak sklepy jednak nie jest pobierana
goszczącym obywateli Ukrainy pakiety
zapłata za zakupy.
żywnościowe. Można zgłaszać się po
pakiety z żywnością
Sklep przy ul. Grabowej 1
długim
terminie
ważności
Działa codziennie w godzinach o
od poniedziałku do piątku między
10:00 - 20:00
8:00 - 15:00.
Magazyn
w
Ośrodku
Tenisowym przy
ul. Szopienickiej 70
LISTA ODDZIAŁÓW
Działa codziennie w godzinach
9:00 - 18:00
Potrzeby można też zgłaszać e-mailowo:
ukraina@mops.katowice.pl.

ZWIERZĘTA

Zgłoszenie powinno zawierać dane
kontaktowe do zainteresowanej osoby,
adres pobytu i krótki opis potrzeby.

JADŁODAJNIA
Punkt znajduje się na ul. Wita Stwosza 7:
udostępnione ciepłe napoje i
posiłki

Bezpłatny hotel dla psów właścicieli z
Ukrainy przy ul. Milowickiej 1b (Miejskie
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Katowicach).

czynny w godzinach 8:00 - 20:00

nr tel.: 32 256 61 15, 781 566 115 lub 601

70 miejsc siedzących

462 399

OPIEKA MEDYCZNA
GABINETY
STOMATOLOGICZNE

Przychodnia
nr
1
przy
ul. Mickiewicza 9
tel. do rejestracji: 32 60 57 143 oraz
32 259 99 68
Przychodnia nr 3 przy ul. PCK 1
tel. 32 2595 163 oraz 32 2595 151

Gabinety stomatologiczne z różnych
części Polski oferują bezpłatną pomoc.
Na liście są też gabinety z Katowic.

Przychodnia nr 13 przy ul. Ordona 3
Wyszukiwarka dostępna jest na stronie
tel. 32 259 94 91
https://dentysciukrainie.pl/
Strona zawiera tłumaczenie na język
ukraiński.

POMOC
PSYCHOLOGICZNA
DLA DZIECI

NOCNA
I ŚWIĄTECZNA
OPIEKA ZDROWOTNA

Bezpłatną pomoc psychologiczną dla
dzieci można znaleźć w:
Centrum Terapii i Wspomagania
Rozwoju FOCUS Woźniak Mateusz
ul. Wincentego Pola 9/1A
+48 574 074 496
Agnieszka
Basista
Psychologiczne
ul, Kościuszki 26/6
+48 798 575 602

Usługi

Formularz
w
języku
polskim:
https://dom.mz.gov.pl/nocnaswiateczna-opieka
Formularz
w
języku
ukraińskim:
https://dom.mz.gov.pl/nocnaswiateczna-opieka/ua

DZIECI
ZAJĘCIA DLA DZIECI

Przedszkola:
Baza przedszkoli dostępna jest w
Regionalnym Centrum Informacji
Na terenie Katowic są organizowane
Turystycznej przy Rynku 13 oraz Punkcie
następujące zajęcia dodatkowe dla
Informacji dla Cudzoziemców przy ul.
dzieci:
Młyńskiej 5 lub na stronie internetowej:
zajęcia muzyczne i rysunkowe;
https://bip.katowice.eu/UrzadMiasta
/JednostkiOrganizacyjne/Jednostki.as
Katowice Miasto Ogrodów
px?rodzaj=386&menu=631
+48 32 609 03 00
Szkoła Podstawowa:
Wykaz katowickich szkół podstawowych
znajduje się na:
https://bip.katowice.eu/UrzadMiasta
/JednostkiOrganizacyjne/Jednostki.as
px?rodzaj=387&menu=631
W przypadku braku odpowiednich
dokumentów dyrektor na podstawie
oświadczenia rodzica/opiekuna

sekretariat@miasto-ogrodow.eu
przedstawienia dla dzieci tłumaczone
na żywo, warsztaty teatralne,
zwiedzanie teatru;
Śląski Teatr Lalki i Aktora ANTENEUM
+48 32 253 82 22
slaski@ateneum-teatr.pl

prawnego o dotychczasowym przebiegu
edukacji i w porozumieniu z nim ustali,
do której klasy będzie zapisane dziecko.

zajęcia sportowe z piłki nożnej oraz

W przypadku braku znajomości języka,
dziecko otrzyma dodatkowe godziny

+48 32 254 89 14

nauki języka polskiego oraz pomoc w
wyrównaniu ewentualnych różnic
programowych z innych przedmiotów.

mloda.gieksa@gkskatowice.eu

hokeju na lodzie;
Akademia Młoda Gieksa

zajęcia, gry i animacje;
Miejski Dom Kultury

KURSY
POMOC PRAWNA

Nauka języka polskiego jest możliwa
miedzy innymi na:
Porady prawne w języku ukraińskim
- Instytut Lingvistyky w formie online oraz rosyjskim. W każdy czwartek
https://instytutlingvistyky.com.ua/po
w godzinach od 16:00 do 20:00.
lishmasterclass/
Rozmowy w formie zdalnej po
wcześniejszym umówieniu się:
- Tutlo w formie online jako
interaktywne webinary z lektorami
nr. telefonu: +48 32 259 37 36
https://hello.tutlo.com/help-foronline: https://np.ms.gov.pl/zapisy
ukraine
(tylko w języku polskim)

INFORMACJE O
OFERTACH PRACY

Koniecznie przy zapisach trzeba podać
swoje inicjały oraz numer telefonu do
kontaktu.
Po zapisaniu się na poradę prawnik
skontaktuje się telefonicznie z osobą
umówioną
w
określonym
dniu
i godzinie.

DLA STUDENTÓW
I NAUKOWCÓW

w języku polskim

w języku ukraińskim

Bezpłatna pomoc w znalezieniu pracyPowiatowy
Urząd
Pracy
przy
ul. Pośpiecha 14.

Materiał zawiera najważniejsze kwestie
związane z kontynuowaniem
studiów oraz
kariery naukowej
w Polsce.

TESTY COVID
SZCZEPIENIA COVID

Obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie
wykonać test antygenowy w kierunku
zakażenia SARS-CoV-2.
Warunkiem przeprowadzenia testu jest
posiadanie
dokumentu
potwierdzającego tożsamość.
Testy
antygenowe
mogą
zostać
wykonane bez wystawienia zlecenia na
test w wybranych aptekach oraz
punktach pobrań. Lista punktów jest
dostępna
pod
adresem:
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-wmobilnym-punkcie-pobran

LISTA APTEK
CAŁODOBOWYCH

Apteka
"Dr.
Max"
ul. Wojewódzkiej 7
Apteka
"Blisko
Ciebie"

przy

ul. Mickiewicza 10
Apteka
"Europejska"

przy

ul. Chorzowskiej 107
Apteka
Isofarm
ul. Piotrowickiej 98

przy

przy

Obywatele Ukrainy mają zapewniony
dostęp do szczepień przeciwko COVID
w ramach Narodowego Programu
Szczepień. Szczepienie jest bezpłatne.
Warunkiem
uzyskania
prawa
do
szczepień jest posiadanie dokumentu
tożsamości. Takimi dokumentami są:
paszport obywatela Ukrainy, paszport
zagraniczny oraz tymczasowy dowód
osobisty cudzoziemca- TZTC.
Aby skorzystać ze szczepienia, konieczne
jest zgłoszenie się do lekarza.
Lista punktów szczepień dostępna jest
pod
adresem:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/m
apa-punktow-szczepien#/.
Z listy trzeba wybrać "województwo
śląskie'', potem "powiat Katowice"
i zaznaczyć wszystkie trzy typy punktów
(populacyjny, powszechny, apteczny).

