
 
 

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY I OSÓB IM 

POMAGAJĄCYCH – CZĘŚĆ 2  

W Urzędzie Gminy Wejherowo ul. Transportowa 1, w pokoju nr 13 na parterze budynku 

funkcjonuje Punkt Informacyjny dla obywateli Ukrainy, w którym udzielamy informacji w 

zakresie pomocy uchodźcom wojennym. Można tu pobrać stosowne kwestionariusze i 

odpowiednie druki oraz uzyskać potrzebne informacje w każdym temacie dotyczącym pomocy 

Ukraińcom.  Tel. kontaktowy: 58 7386779, dla ukrainy@ugwejherowo.pl (w godz. pracy 

urzędu).   

Wnioski o numer PESEL 16 marca rozpoczęła się rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy 

chcą pozostać w Polsce i mieć nadany nr PESEL.  Ze względu na ogromne zainteresowanie 

konieczna jest telefoniczna rejestracja na konkretny termin złożenia wniosku. Obsługa 1 klienta 

trwa ok. 30 minut, w chwili obecnej mamy wolne terminy na koniec kwietnia. Tel. kontaktowy: 

58 6779712. Jednocześnie zalecamy wcześniejszą wizytę w Punkcie Informacyjnym 

(pojedynczych osób z rodziny)  gdzie będzie można pobrać wniosek, poradzić się jak go 

poprawnie wypełnić i uzyskać informacje o możliwej pomocy GOPS. Uchodźcy dostaną  tu 

„bilet” do zakładu fotograficznego, gdzie bezpłatnie będzie można wykonać zdjęcie konieczne 

do wniosku o wydanie nr Pesel. 

Rekompensata pieniężna dla osób udzielających pomocy Na mocy specustawy „o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” osoby, 

które udzielają ukraińskim uchodźcom schronienia w swoich mieszkaniach czy domach, mogą 

liczyć na rekompensatę pieniężną. Wnioski w tej sprawie można już składać do właściwego 

urzędu miasta/gminy ze względu do miejsce pobytu uchodźców. Każdemu podmiotowi, w 

szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni 

zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (…) może być przyznane na jego wniosek, 

świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia 

może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Osoba, która udziela 

schronienia ukraińskim uchodźcom, może wnioskować o udzielenie świadczenia w wysokości 

40 zł dziennie za osobę. Świadczenie jest wypłacane z dołu. Oznacza to, że ma ono formę 

refundacji, która będzie wypłacana za czas od pierwszego dnia pobytu do dnia złożenia 

wniosku. Jeśli ktoś zamierza udzielać schronienia uchodźcom jeszcze przez jakiś czas, może 

już teraz złożyć wniosek i otrzyma świadczenia za wcześniejsze dni, a potem złożyć następny 

wniosek. Może też poczekać, aż obywatele Ukrainy opuszczą jego dom i dopiero wtedy złożyć 

wniosek za cały okres ich pobytu. Wniosek dostępny jest do pobrania na stronie 

bip.ugwejherowo.pl - obsługa mieszkańców/załatwianie spraw i druki. Dokumenty te są 

również dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Wejherowo w Punkcie 

Informacyjnym (parter p. 13).  

informacje o zaginięciach uchodźców i ich rodzin, przypadkach handlu ludźmi oraz 

przestępstwach na tle seksualnym Komenda Główna Policji uruchomiła telefony dyżurne 



 
 

oraz kontakty drogą mailową dla osób, które chcą przekazać Policji informacje o zaginięciach 

uchodźców i ich rodzin, przebywających na terenie RP w związku z prowadzonymi działaniami 

zbrojnymi na terenie Ukrainy, przypadkach handlu ludźmi oraz przestępstwach na tle 

seksualnym. Uruchomiono specjalny numer telefonu 47 72 123 07 (dla osób dzwoniących zza 

granicy +48 477212307) oraz skrzynkę e-mail: cpozkgp@policja.gov.pl, pod którymi można 

przekazywać, jak również uzyskiwać informacje oraz pomoc w sytuacjach związanych z 

zaginięciem osób, które przekroczyły granicę RP w związku z prowadzonymi działaniami 

zbrojnymi na terenie Ukrainy. Na adres e-mail: handelludzmibsk@policja.gov.pl można 

przesłać policjantom informacje o wszelkich przejawach handlu ludźmi. Dodatkowo 

obsługiwana jest specjalna infolinia o numerze: 664 974 934 (dla osób dzwoniących zza granicy 

+48 664974934). Dzwoniąc pod ten numer przekazać można informacje dotyczące zarówno 

handlu ludźmi, jak i przestępstw seksualnych, pedofilii czy pornografii dziecięcej. 

 

Pomoc osobom z niepełnosprawnościami PFRON uruchomił telefon z informacjami o 

możliwościach wsparcia dla osób z Ukrainy z niepełnosprawnościami tel. 503703974. Infolinia 

działa w godz. 8.00-21.00 przez 7 dni w tygodniu. Usługa jest bezpłatna.www.pfron.org.pl  

Pomoc dla dzieci chorych onkologicznie  Młodzi pacjenci onkologiczni mogą liczyć na 

leczenie w Polsce, a w razie konieczności także w innych krajach. Pomoc świadczona jest przez 

państwo, jak i instytucje pozarządowe. Informacje: https://ptohd.pl/pomoc-dzieciom-z-

chorobami-nowotworowymi-przebywajacymi-na-terytorium-ukrainy/. Dostępne są również 

numery specjalnej infolinii w j. polskim i angielskim, tel. 887 662 866 oraz w j. ukraińskim 

887 669 934, e-mai:pomoc@ptohd.pl 

Pacjenci onkologiczni dorośli  Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie prowadzi infolinię 

onkologiczną dla osób ukraińskojęzycznych. Pod nr tel. +48 225462000 można otrzymać 

informacje dotyczące leczenia onkologicznego oraz procedur. Informacje dostępne również na 

stronie: https://www.zwrotnikraka.pl/pomoc-medyczna-dla-pacjentów-onkologicznych-z-

ukrainy. Obywatele Ukrainy mogą uzyskać poradę medyczną na teleplatformie pierwszego 

kontaktu 800-137-200, która działa poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej od 

poniedziałku do piątku od 18.00 do 8.00 oraz w soboty i niedziele i inne dni ustawowo wolne 

od pracy. Porada dostępna jest w j. ukraińskim i j. migowym.  

Świadczenia zdrowotne w Polsce – NFZ Jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia, 

obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji, i który 

zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy 

szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej. Świadczenia rozliczy Narodowy 

Fundusz Zdrowia. Refundacja leków będzie odbywała się na takiej samej zasadzie jak dla 

obywateli Polski. Dzwoniąc pod nr 800-190-590 chorzy uzyskają szybką i przejrzystą 

informację o zasadach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Infolinia jest 

bezpłatna i dostępna całą dobę, 7 dni w tygodniu w języku ukraińskim i polskim. Więcej 

informacji: https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela/#zdrowie-i-ubezpieczenia-

spoleczne 

Internetowe Konto Pacjenta  Internetowe Konto Pacjenta jest już dostępne w ukraińskiej 

wersji językowej. IKP zapewnia stały dostęp do danych medycznych, e-recept i e-skierowań.  

Więcej: pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta 

 

Pomoc humanitarna Ukrainie a podatki Na stronie https://www.podatki.gov.pl/ukraina/ 

znajdziecie Państwo: 

• informacje o preferencjach podatkowych dla niosących pomoc humanitarną 

• zasady zwolnienia z cła i VAT towarów przywożonych do Polski spoza UE  
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• zasady wysyłki pomocy humanitarnej do Ukrainy 

 

Studenci studiów lekarskich kształcący się w Ukrainie mogą kontynuować naukę w 

Polsce. Ministerstwo Zdrowia uruchomiło infolinię w celu uzyskania informacji o możliwości 

kontynowania kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w Polsce. 

(możliwość rozmowy w języku polskim lub angielskim), tel:+48 532 547 968, +48 883 

840 964,+48 883 840 967,+48 539 147 692 

Szczepienia ochronne dzieci z Ukrainy:  Obywatele mogą bezpłatnie skorzystać ze szczepień 

ochronnych dla dzieci na: odrę, świnkę, różyczkę, błonicę, tężec, krztusiec, poliomyelitis, 

WZW B,  a także przeciw COVID19. Więcej  informacji: http://gov.pl/ua 

 

Kurs języka polskiego dla medyków z Ukrainy Zapraszamy na organizowane przez Centrum 

Medyczne Kształcenia Podyplomowego bezpłatne intensywne kursy medycznego języka 

polskiego dla: lekarzy/lekarzy dentystów, ratowników medycznych, pielęgniarek i położnych 

Więcej informacji na stronie  https://www.cmkp.edu.pl/kurs-jezyka-polskiego-dla-medykow... 

Ubezpieczenia komunikacyjne  samochodów dla obywateli Ukrainy przebywających na 

terenie  samorządu. Każdy pojazd, który porusza się po polskich drogach, musi mieć 

obowiązkowe ubezpieczenie OC. Wjeżdżając do Polski z Ukrainy samochodem na ukraińskiej 

rejestracji, obywatel Ukrainy powinien skorzystać z Zielonej Karty. To potwierdzenie jego 

polisy OC. Jeśli nie ma Zielonej Karty, po przekroczeniu granicy Polski, obywatel Ukrainy 

potrzebuje ubezpieczenia granicznego. Ubezpieczenie graniczne na 30 dni dla osób 

wjeżdżających z Ukrainy są bezpłatne. Oferują je Allianz, ERGO Hestia, PZU oraz Warta – 

ubezpieczenia są dostępne u agentów tych firm na przejściach granicznych lub poprzez 

infolinię. Tu znajdziecie Państwo więcej informacji: https://piu.org.pl/oc-graniczne-lub-

zielona-karta-dla-obywateli-ukrainy/ 

Ważne dla pracodawców – dajesz pracę? Powiadom Na stronie www.praca.gov.pl można 

już dokonywać powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. 

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy pracodawca ma 14 dni na dopełnienie tego 

obowiązku. 

Zwierzęta towarzyszące uchodźcom z Ukrainy Postępowanie ze zwierzętami 

towarzyszącymi wjeżdżającymi z Ukrainy do UE https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-

import/ukraina-przemieszczanie-zwierząt-tymczasowa-procedura, Powiatowy Inspektor 

Weterynarii w Wejherowie, piwwejh@gdansk.wiw.gov.pl, tel. 58 6721860.  

 

Opracował: Urząd Gminy Wejherowo 

COVID19
https://gov.pl/ua
https://www.cmkp.edu.pl/kurs-jezyka-polskiego-dla-medykow-z-ukrainy?fbclid=IwAR0KKaDVmazN8GFcyB-OXKtKtBnGIRdAX1QBQXovGS4AuSIP8_TxerHBDKA
https://piu.org.pl/oc-graniczne-lub-zielona-karta-dla-obywateli-ukrainy/
https://piu.org.pl/oc-graniczne-lub-zielona-karta-dla-obywateli-ukrainy/
http://www.praca.gov.pl/
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/ukraina-przemieszczanie-zwierząt-tymczasowa-procedura
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/ukraina-przemieszczanie-zwierząt-tymczasowa-procedura
mailto:piwwejh@gdansk.wiw.gov.pl

