
INFORMATOR DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY  

przebywających na terenie powiatu pszczyńskiego 

Zakwaterowanie  

W sprawie zakwaterowania obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się na terenie powiatu 

pszczyńskiego można dzwonić po numer 721 222 202. Telefon jest czynny w 

godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pszczynie: w poniedziałki od 7.30 do 

17.00, od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 oraz w piątki od 7.30 do 14.00. 

Obsługują go pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw 

Obywatelskich.  

Pomoc psychologiczna 

Obywatele Ukrainy, którzy przeżywają kryzys spowodowany wojną, mogą skorzystać 

z bezpłatnej pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej: 

Instytucje i punkty udzielające pomocy: 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Pszczyna, ul. Dworcowa 23 

tel. 32 449 01 45 

udziela pomocy w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00 

od wtorku do czwartku w godz. 7.30 - 15.30 

oraz w piątki w godz. 7.30 - 14.00 

• Ośrodek Pomocy Społecznej, Pszczyna ul. J. Kilińskiego 5 a 

tel. 32 210 41 73 

udziela pomocy od poniedziałku do czwartku od godz. 7.00 do 15.00 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze, ul. Centralna 57 

tel. 32 218 85 96 

udziela pomocy od poniedziałku do środy w godz. 7.30 - 15.30 

w czwartki od 7.30 - 17.00 

w piątki od 7.30 - 14.00 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli  

tel. 32 211 82 51 tel. 32 448 70 90 tel. 32 449 13 36 

udziela pomocy w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00 



od wtorku do czwartku w godz. 7.30 - 15.30 

oraz w piątki od godz. 7.30 -14.00 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, ul. Lipowa 1 

tel. 32 449 30 83 

tel. 691 121 126 

udziela pomocy w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00 

oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach, ul. Górnicza 26 

udziela pomocy w poniedziałki w godz. 7.30 - 12.30 po wcześniejszym umówieniu 

się telefonicznym - 32 472 17 41 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Pszczyna ul. Zamenhoffa 5  

tel. 502 644 363 

udziela pomocy w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim od poniedziałku do 

piątku w godz. 9.00 - 18.00 

Istnieje możliwość zorganizowania grup wsparcia psychologicznego w miejscu 

pobytu osób potrzebujących. 

Praca 

Obywatele Ukrainy, którzy potrzebują pracy, mogą zgłosić się do Powiatowego 

Urzędu Pracy w Pszczynie, ul. Dworcowa 20. Można też napisać maila: 

ukraina@pszczyna.praca.gov.pl lub zadzwonić do pracowników, którzy zajmują się 

obsługą cudzoziemców - tel. 32 210 27 34. Pod numerem telefonu 723 991 209 

działa specjalna infolinia (w języku polskim), gdzie uzyskasz informacje o ofertach 

pracy – zadzwoń od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -17.00. 

Bezpłatna pomoc prawna  

Dyżury punktów nieodpłatnej pomocy w zakresie praw cudzoziemców odbywają się 

w Pszczynie i w Pawłowicach. Prawnicy udzielają porad w wybranych językach. Aby 

umówić się na wizytę w punkcie pomocy prawnej, zadzwoń pod numer tel. 32 449 23 

78 lub wyślij maila na adres: pomocprawna@powiat.pszczyna.pl 

mailto:ukraina@pszczyna.praca.gov.pl
mailto:%20pomocprawna@powiat.pszczyna.pl


Prawnik władający biegle językiem ukraińskim i rosyjskim udziela porad telefonicznie 

w każdy czwartek w godzinach od 16.00 do 20.00. Obowiązuje wcześniejsza 

rejestracja na wizyty telefonicznie. Zapisy pod numerem telefonu: 32 259 37 36. 

Ochrona zdrowia i szczepienia przeciwko COVID-19  

Uchodźcy z Ukrainy mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki medycznej w 

placówkach, które posiadają finansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Pacjentów z nagłymi zachorowaniami, bez zagrożenia życia lub zdrowia, do godz. 

18.00 w dni robocze przyjmują lekarze poradni podstawowej opieki zdrowotnej 

(POZ), które znajdują się w wielu miejscowościach naszego powiatu. Do lekarzy 

specjalistów trzeba mieć skierowanie lekarza POZ 

Od godziny 18.00 oraz w soboty, niedziele i święta opiekę zdrowotną zapewnia 

Ośrodek Zdrowia Symetria w Pszczynie, ul. Partyzantów 21, tel. 32 447 47 05. 

W sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia i zagrożenia życia pomocy udziela: 

Szpital Joannitas w Pszczynie, ul. Antesa 11, tel. 611 53 00. Znajduje się tu na 

przykład oddział ogólny, neurologiczny, chirurgiczny oraz położniczy. W szpitalu 

działa również punkt szczepień przeciwko COVID-19. Szczepionki są bezpłatne. 

Trzeba wcześniej zapisać się na szczepienie pod numerem 669 170 280 (od 

poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00).  

Szpitale dla dzieci znajdują się w Bielsku-Białej (ul. Sobieskiego 83) lub w Tychach 

(ul. Cicha 27). 

Numer alarmowy w przypadkach zagrożenia życia: 112 (policja, straż pożarna, 

pogotowie ratunkowe). 

Żywność i pomoc rzeczowa  

Na terenie powiatu powstały miejsca, w których obywatele Ukrainy za darmo mogą 

wybrać potrzebne rzeczy - środki higieniczne, ubrania, żywność, artykuły dla dzieci: 

„Market pomocy” – ul. Bielska 32 w Pszczynie działa przez 7 dni w tygodniu od godz. 

17.00 do 20.00 



„Dobre miejsce” - Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu (ul. Ogrodowa 22, Suszec, 

wejście z tyłu budynku), działa od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 12.00 oraz 

17.00 - 19.00 

Numer PESEL 

Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską od 24 lutego 2022 

r., przebywają w Polsce legalnie przez 18 miesięcy. Aby skorzystać z bezpłatnej 

opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, założyć firmę w Polsce i załatwić sprawy 

urzędowe, muszą uzyskać numer PESEL. W tym celu powinni złożyć wniosek w 

urzędzie gminy/miejskim. Trzeba dołączyć zdjęcie. Dla dziecka wniosek składa 

rodzic lub opiekun. Miejsca składania wniosków: 

Pszczyna – Urząd Miejski, ul. Rynek 2, tel. 32 449 39 00 

Pawłowice – Urząd Gminy, ul. Zjednoczenia 60, tel. 32 475 63 00 

Suszec – Urząd Gminy, ul. Lipowa, tel. 32 449 30 50 

Miedźna – Urząd Gminy, ul. Wiejska 131, tel. 32 211 62 17, 32 211 61 96 wew. 30 

Goczałkowice-Zdrój – Urząd Gminy, ul. Szkolna 13, tel. 32 736 24 11 

Kobiór – Urząd Gminy, ul. Kobiórska 5, tel. 32 218 81 82 

Pomoc socjalna 

Uchodźcy mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na osobę. Środki te mają pomóc 

w pokryciu najważniejszych wydatków, w tym na żywność, odzież, opłaty 

mieszkaniowe i inne. Aby otrzymać ten zasiłek, trzeba posiadać numer PESEL. 

Wniosek o pomoc składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej: 

Pszczyna, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kilińskiego 5a, tel. 32 210 41 73 

Pawłowice, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Górnicza 26, tel. 32 472 17 41 

Suszec, Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1, tel. 32 449 30 83 

Miedźna, Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli, ul. 

Poprzeczna 1, tel. 32 449 13 36,  32 211 82 51 

Goczałkowice-Zdrój, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Uzdrowiskowa 61, tel. 32 212 

70 55 

Kobiór, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Centralna 57, tel. 32 218 85 95 

http://kobior.pl/gmina-kobior---urzad-gminy


Świadczenia wychowawcze (500+), Dobry Start (300+), rodzinny kapitał opiekuńczy, 

dofinansowanie do żłobka można uzyskać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

Szkoły i przedszkola 

Dzieci i młodzież z Ukrainy można zapisywać do przedszkoli i szkół podstawowych w 

rejonie miejsca pobytu. W tym celu należy zgłosić się do dyrektora danej szkoły.  

Dla uczniów, którzy ukończyli 9. klasę w ukraińskim systemie edukacji, nie znają 

języka polskiego tworzone są oddziały przygotowawcze. W takiej klasie proces 

nauczania dostosowany jest do potrzeb i możliwości uczniów. Informacji udziela 

Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pszczynie, tel. 32 449 23 08  i 32 449 23 

09. 

Uczniowie z Ukrainy mogą kontynuować naukę w szkole ukraińskiej w systemie 

zdalnym https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad Wtedy rodzice powinni złożyć 

w najbliższej szkole oświadczenie o realizowaniu obowiązku szkolnego zdalnie, co 

zwalnia ich dzieci z konieczności podjęcia nauki w szkole w systemie polskim. 

Darmowa powiatowa komunikacja publiczna 

Dla uchodźców z Ukrainy do odwołania wprowadzone zostały nieodpłatne przejazdy 

środkami komunikacji organizowanej przez Powiat Pszczyński. To gest 

przewoźników, z którymi Powiat zawarł umowy na obsługę linii. Dotyczy linii: U1 

(Pszczyna - Pawłowice - Pszczyna), U2 (Pszczyna - Żory - Pszczyna) oraz U4 

(Pszczyna - Goczałkowice - Pszczyna). Darmowe przejazdy są też na linii Kobiór - 

Pszczyna - Kobiór.  

Więcej informacji: Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Pszczynie, ul. Sokoła 10, tel. 

32 449 23 20 

Zajęcia artystyczne, sportowe i integracyjne 

Wiele lokalnych instytucji, organizacji i firm oferuje bezpłatne zajęcia artystyczne, 

sportowe i integracyjne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Ich wykaz znajduje się na 

stronie powiatu pszczyńskiego www.powiat.pszczyna.pl/ukraina 

https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad
http://www.powiat.pszczyna.pl/ukraina


Karty SIM 

Polskie karty do telefonów komórkowych można dostać w punktach Plusa, T-Mobile, 

Orange, Play i w placówkach Poczty Polskiej. 

Jak mogę pomóc? 

Obywatele Ukrainy, którzy mają taką możliwość i chcieliby wesprzeć osoby 

pomagające uchodźcom, na przykład w tłumaczeniu, obsłudze magazynu z darami 

lub na inny sposób –  mogą wysłać maila na adres ukraina@powiat.pszczyna.pl  

Ogólnopolski serwis informacyjny dla obywateli Ukrainy 

www.gov.pl/web/ua 

Opracowanie: Biuro Rzecznika Prasowego Starostwa Powiatowego w Pszczynie, tel. 

32 449 23 79, biurorzecznika@powiat.pszczyna.pl Informacje aktualne na dzień 

21.03.2022 r.  

www.powiat.pszczyna.pl   

www.facebook.pl/PowiatPszczynskiOficjalnyProfil 

mailto:%20ukraina@powiat.pszczyna.pl
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