
Комунікат після відеоконференції старости, війтів та бургомістрів гмін  

Познанського повіту з Великопольським воєводою дня 27 лютого 2022 року 

 

Познанський староста Ян Ґрабковський разом з усіма війтами та бургомістрами гмін 

Познанського повіту взяв участь у відеоконференції з Великопольським Воєводою та 

керівниками служб на рівні воєводства. Темою зустрічі була координація урядової 

адміністрації та органів місцевого самоврядування щодо підготовки до надання 

допомоги біженцям з України, які прибули до нашого регіону, та організації гуманітарної 

допомоги громадянам України, які залишилися на території своєї батьківщини.  

Правовий статус біженців з України.   

 Кожен громадянин України, який перетнув українсько-польський кордон                

від 24 лютого 2022 року, проживає на території Польщі на законних підставах                   

і знаходиться під захистом держави. 

 

 Якщо він в’їхав на підставі дійсного паспорта, зареєстрованого у Прикордонній 

службі, він залишається під опікою Польської Держави, тобто має право 

отримувати допомогу у проживанні (разом з харчуванням, медичною та 

соціальною допомогою). 

 

 Щоб скористатися цією допомогою, громадяни України повинні 

скеруватися  до інформаційного або рецепційного пункту організованого 

Воєводою або звернутися до управління ґміни. Місцеве самоврядування 

контактує таку особу з Воєводським центром кризового управління 

Великопольського воєводського управління в Познані (далі ВВЦКУ, WCZK – 

польською мовою), який направить її до місця проживання. 

Дані ВВЦКУ ВВУ у Познані 

Чергові воєводського антикризового центру 
тел.: 61 854 99 00, 61 854 99 10 
факс: 61 854 99 20, 61 852 73 27 
e-mail: czk@poznan.uw.gov.pl (посилання надсилає електронний лист) 

 

 Якщо громадянин України перетнув кордон без дійсного паспорта або без 

документів, і якщо він не отримав підтвердження в'їзду на територію Польщі, він 

повинен звернутися до Посту прикордонної служби в Познані, з метою 

підтвердження свого перебування. 

Контактні дані Посту прикордонної служби Познань-Лавіца 

вул. Буковська 285 Познань (аеропорт Познань-Лавіца) 
тел. 61 8611300; 618611305;  
e-mail: poznan@strazgraniczna.pl 

 

mailto:poznan@strazgraniczna.pl


На сьогодні в Познані на території Головного залізничного вокзалу працює 
інформаційний пункт Інформаційний пункт, у котрому громадяни України отримають 
допомогу відносно проживання та всю необхідну підтримку та інформацію.  

 Пункт діє у годинах від 8.00 до 22.00. Від понеділка 28.02.2022 р. запрацює 
спеціальна гаряча лінія для біженців з України +48 61 850 87 77 яка 
працюватиме у годинах 8.00-20.00.  

 Приділена адреса електронної пошти: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl 
 
Інформація для громадян України також доступна на сайті: 
www.migrant.poznan.uw.gov.pl 
  

Зараз на території Великопольщі  працює лише Інформаційний пункт. Протягом кількох 

днів має бути створений Рецепційний пункт, котрий буде надавати допомогу у реєстрації 

перебування біженців на території Польщі. 

ВАЖЛИВО! 

 Мешканці нашого повіту, які бажають прийняти біженців до своїх домівок чи 

володіють нерухомістю, повинні враховувати той факт, що наразі держава не 

передбачає покриття витрат на надання ними приміщень. Воєвода забезпечує 

харчування та проживання у підготовлених осередках. Фінансову допомогу в 

цьому плані не може надавати також ґмінне самоврядування, оскільки це 

заборонено законом. Уряд заявив про прийняття найближчим часом 

спеціального закону, який визначить системні правила надання допомоги 

біженцям. 

 Ґмінне самоврядування координуватиме надання допомоги шляхом організації 

зборів, допомоги у розміщенні при співпраці з воєводою чи жертводавцями.                       

У майбутньому буде надаватиме підтримку відповідно до потреб – у разі 

проведення шкільних занять для дітей з території України. 

Охорона здоров'я 

 Уряд заявляє, що кожен громадянин України, чий в’їзд з 24 лютого був 

зареєстрований прикордонниками, зможе скористатися медичними послугами 

Базової медичної допомоги (ПОЗ) та лікарняними. Тому так важливо завершити 

формальності після прибуття біженців до Польщі. 

Організація гуманітарної допомоги 

Польська держава планує організувати гуманітарну допомогу на двох рівнях – місцевому 

та центральному. 

 Місцевий рівень – організований і керований гмінним і повітовим 

самоврядуванням. Війти та Бургомістри ґміна Познанського повіту заявили про 

створення в кожному місті та ґміні складу для зібрання гуманітарної допомоги для 

біженців. 

http://www.migrant.poznan.uw.gov.pl/


 Кожна ґміна утворює власний банк пропозицій допомоги. На сайтах управління 

міст, ґмін та повіту є вказані адреси електронної пошти для контактів для осіб, які 

бажають запропонувати допомогу. 

Увага! 

Фізичні особи та суб’єкти підприємницької діяльності, які бажають надати гуманітарну 

допомогу жителям України, які залишилися на своїй батьківщині, повинні повідомити 

ґміну про своє бажання надати таку допомогу, надаючи інформацію про її деталі.  

Збираються: 

 харчові продукти з тривалим терміном зберігання, які не потребують 

особливих умов транспортування 

 бажано нові: ковдри, спальні мішки, одяг, а також засоби для чищення та 

гігієни.  

У міру отримання даних ми будемо розміщувати інформацію про визначені потреби 

української сторони. 

 Гміна передає зібрані дари через повітовий склад на склад Воєводи.  

 Зібрану допомогу воєвода передає на центральний склад Урядового 

агентства стратегічних резервів, яке є єдиним органом, котрий організовує 

гуманітарний конвой на території України. 

Немає можливості, щоб самостійно організувати транспорт гуманітарної 

допомоги на територію України. 

 

Освіта, соціальна допомога, працевлаштування  

 Ведеться підготовка до охоплення дітей, які прибули, шкільними заняттями, 

організованими дитсадками та школами. 

Законодавчі рішення, які готуються, мають врегулювати правила надання соціальної 

допомоги біженцям та надати їм можливість у майбутньому працевлаштуватися на 

території Польщі. 

 

Опрацьовано: P.K. 


