
LOKALNY INFORMATOR  
DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY  

PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENENIE 
MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

Punkt rejestracyjno-informacyjny  
Urzędu Miejskiego 
Centrum Organizacji Pozarządowych – COP – rejestracja osób 
przybyłych z Ukrainy oraz udzielanie podstawowych informacji  
(m.in. legalizacja pobytu, baza noclegowa, wsparcie rzeczowe).

Adres: Plac Opatrzności Bożej 18

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:30,  
czwartek: 7:30-18:00, piątek: 7:30-13:00.

tel.: 33 4970 790, 33 4971 775, 33 4971 776, 33 4971 777  
– numer dedykowany osobom obcojęzycznym – uchodźcom z Ukrainy.

Zasiłki dla uchodźców
Obywatelowi Ukrainy, który przybył z Ukrainy legalnie na 
terytorium Polski po dniu 23 lutego 2022 r.  przysługuje prawo do 
jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, 
przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków 
na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty 
mieszkaniowe. Wniosek o zasiłek można składać od 21.03.2022 r. w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) 
Adres: ul. Karola Miarki 11, Bielsko-Biała, Dział Pomocy Środowiskowej,  
I piętro, w godz. od 10:00 do 13:00 , nr tel. 33 49 95 641

Centrum Organizacji Pozarządowych 
Adres: Plac Opatrzności Bożej 18, w godz. 10:00 - 13:00, parter,  
punkt rejestracyjno-informacyjny, nr tel.: 33 4971 775, 33 4971 776,  
33 4971 777; 

w miejscu zbiorowego zakwaterowania w godzinach dyżurowania 
pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej,  
w godz. od 10:00 do 13:00. 

Wymiana hrywien
Najkorzystniejszy kurs wymiany hrywien na polskie złote jest  
w banku PKO BP - ul. 11 Listopada 67, Warszawska 28, Grunwaldzka 41. 
Bankomaty obsługują ukraińskie karty płatnicze.

Informacja turystyczna
Miejskie Centrum Informacji Turystycznej  
Oferuje bezpłatne mapy i foldery o mieście. 
Adres: pl. Ratuszowy 4, www.it.bielsko.pl 

Szkoły i przedszkola
Dzieci i młodzież można zapisywać do publicznych szkół i przedszkoli 
najbliższych miejscu pobytu. W sprawie zapisania dziecka do szkoły 
należy zgłosić się do dyrektora szkoły. 

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego  
koordynuje przyjęcia dzieci uchodźców z Ukrainy do bielskich przedszkoli 
oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  
tel.: 33 4971 449 oraz 515 228 423 

Punkt opieki dla dzieci z Ukrainy – Świetlica „Fabryka Marzeń” 
Dla rodziców/opiekunów, którzy mają potrzebę załatwienia pilnych 
spraw urzędowych związanych z pobytem w Polsce, wizyt lekarskich 
itp. otwarty zostanie Punkt opieki dla dzieci w wieku od 5 do 17 lat, 
w którym można zostawić dziecko pod opieką wykwalifikowanych 
wychowawców.  
Adres: pl. Fabryczny 1,  
Punkt czynny: poniedziałek-piątek: od 8:00 do 12:00.

Zajęcia pozalekcyjne
Zapisy dzieci na zajęcia pozalekcyjne prowadzą placówki  
Miejskiego Domu Kultury zlokalizowane w różnych częściach miasta.  
Więcej na stronie: www.mdk.bielsko.pl/placowki

Szkolnictwo wyższe
Studia na polskich uczelniach dla obywateli z Ukrainy są płatne. Studenci 
z Ukrainy mogą ubiegać się o stypendia socjalne i pożyczki studenckie. 
Obywatelowi Ukrainy (uchodźcy wojennemu) legalnie przebywającemu 
na terytorium Polski, który oświadczy, iż w dniu 24 lutego 2022 r. był 
studentem uczelni działającej na terytorium Ukrainy zaliczenia lub 
praktyki zawodowe wydane przez tę uczelnię mogą zostać uznane  
w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej  
tel: +48 537 332 240, e-mail: admissions@ath.bielsko.pl

Ośrodek Integracji Obcokrajowców myBB 
Ośrodek prowadzi system wsparcia i poradnictwa dla osób przybyłych 
do Bielska-Białej z zagranicy w celu ułatwienia im przystosowania do 
nowych warunków życia: 
• poradnictwo pobytowe – tel.: 504 412 446 (nr całodobowy); 
• poradnictwo prawne, zawodowe oraz psychologiczne; 
• poradnictwo w sprawie legalizacji pobytu, tłumaczenia notarialne  
   dokumentów, aktualne zasady przekraczania granicy; 
• organizacja transportu:  granica z Ukrainą – Bielsko-Biała; 
• prowadzenie bazy bezpłatnych noclegów w mieszkaniach/domach osób     
   prywatnych w Bielsku-Białej;   
• pomoc w przenocowaniu tymczasowym we Lwowie i Łucku.

Adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 5a, godziny pracy: od poniedziałku do 
piątku: od 12:00 do 20:00, tel.: 504 412 446, 515 937 430, 791 256 038, 
email: osrodekintegracjimybb@gmail.com

Prośby o pomoc należy kierować na adres: ukraina.pomocbb@gmail.com 
wpisując rodzaj pomocy oraz dane kontaktowe.

Ogólnopolski serwis informacyjny  
dla obywateli Ukrainy
www.gov.pl/web/ua

Należy dzwonić, aby wezwać: 
• policję, 
• straż pożarną, 
• pogotowie ratunkowe. 

Obsługa w j. polskim, angielskim, a niebawem również w j. ukraińskim.

Numer alarmowy
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Pamiętaj, jeśli strona internetowa jest w języku polskim to użyj opcji  

TŁUMACZ / PRZETŁUMACZ STRONĘ  
w przeglądarce internetowej najlepiej w przeglądarce CHROME. 

Opracowanie:  
Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, wrg@um.bielsko-biala.pl 
Informacje aktualne na dzień 28.03.2022

www.bit.ly/ua_bb

Rejestracji można dokonać również on-line: 



Legalny pobyt, numer PESEL
Obywatel Ukrainy, który przybył z Ukrainy legalnie na terytorium Polski  
w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. przebywa na terytorium Polski 
legalnie przez kolejne 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. 

Osoba taka w celu uzyskania numeru PESEL składa pisemny wniosek 
opatrzonym własnoręcznym, czytelnym podpisem, osobiście w siedzibie 
organu gminy. Do wniosku załącza się zdjęcie. W przypadku dzieci 
wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy, 
lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.  Nadanie numeru 
PESEL jest niezbędne do załatwienia innych spraw urzędowych.

Miejsca nadawania w Bielsku-Białej numeru PESEL:

Urząd Miejski – Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości 
Plac Ratuszowy 6, I piętro

Centrum Organizacji Pozarządowych – COP  
Plac Opatrzności Bożej 18 

Bezpłatne noclegi
Noclegi zbiorowe
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
tel. całodobowy:  791 169 642  
(w godz. 17:00-19:00 obsługa również w jęz. ukraińskim).

Noclegi w mieszkaniach i domach prywatnych  
Ośrodek Integracji Obcokrajowców MyBB w Bielsku-Białej 
tel. całodobowy: 504 412 446, 515 937 430, 791 256 038  
(w j. ukraińskim).

Bezpłatny transport z granicy
Ośrodek Integracji Obcokrajowców MyBB w Bielsku-Białej 
Całodobowa infolinia: 504 412 446, 515 937 430, 791 256 038  
(w j. ukraińskim) 

Transport publiczny – nieodpłatny
Autobusy miejskie MZK – www.rozklady.bielsko.pl

Podmiejska Komunikacja Beskidzka – www.komunikacjabeskidzka.pl

Koleje Śląskie – www.kolejeslaskie.com

Pociągi TLK i IC – www.intercity.pl 

Do nieodpłatnych przejazdów uprawnieni są uchodźcy wojenni 
obywatelstwa ukraińskiego, którzy przekroczyli granicę Rzeczypospolitej 
Polskiej po dniu 23 lutego 2022 r. 

Uprawnienia te są czasowe, min.  do 30 kwietnia 2022 r.  
Należy śledzić komunikaty w sprawie. 

Ochrona zdrowia,  
szczepienie przeciwko COVID-19
Uchodźcy z Ukrainy przysługuje bezpłatna pomoc medyczna w każdej 
placówce medycznej posiadającej kontrakt z Narodowym Funduszem 
Zdrowia – tablica na budynku przychodni zdrowia/szpitala z napisem NFZ. 

W dni robocze w godzinach między 8:00-18:00 przyjmują lekarze 
podstawowej opieki medycznej w przychodniach zdrowia POZ. 

Do lekarzy specjalistów w przychodniach specjalistycznych obowiązują 
skierowania od lekarza podstawowej opieki medycznej oraz wyznaczone 
terminy przyjęć (czas oczekiwania na termin wizyty do specjalisty może 
być bardzo długi).

W sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia (wysoka gorączka, stany 
bólowe) w dni robocze od 18:00 do 8:00 oraz weekendy i święta pomoc 
udzielana jest przez: 

Szpital Wojewódzki – Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna  
dla Dorosłych 
Al. Armii Krajowej 101, tel.: 33 810 20 10, 33 506 58 58 

Szpital Pediatryczny – Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna  
dla Dzieci 
ul. Sobieskiego  83, tel.: 33 828 40 02 

W nagłych przypadkach, zagrażających życiu należy dzwonić  
pod nr alarmowy: 

      112 

obsługa w języku polskim, angielskim i wkrótce ukraińskim 

Infolinia onkologiczna w języku ukraińskim  
nr tel.: 800 190 590 

Szczepienie przeciwko COVID-19 realizowane są nieodpłatnie  
w punkcie szczepień:

Punkt Szczepień w Centrum Handlowym GEMINI,  
czynny od poniedziałku do piątku od godz. 14:00 do 19:00 
oraz w soboty od godz. 10:00 do godz. 16:00.

Od dnia 24 lutego 2022 r., przez okres 18 miesięcy, obywatel Ukrainy, 
który uzyskał kwalifikacje lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki lub 
położnej może uzyskać zgodę na wykonywanie zawodu w podmiocie 
leczniczym.

Żywność i pomoc rzeczowa
Żywność, środki higieny osobistej i inne rzeczy można odbierać  
w siedzibie: 

Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej 
Adres: ul. Jana Sobieskiego 6, godziny pracy: od poniedziałku do piątku 
od 8:00 do 15:00 i w soboty od 9:00 do 13:00.

Po odbiór darów powinny się zgłosić osoby, które przyjęły uchodźców, 
wraz z jednym z przedstawicieli przyjętej rodziny.

Punkt zbiórki darów dla Ukrainy 
Adres: ul. Warszawska 180 w Bielsku-Białej – dawny pawilon Tesco. 
Godziny pracy: do 2.04.2022 w dni robocze od 10:00 do 17:00  
oraz w soboty od 9:00 do 13:00, od 4.04.2022 r. w dni robocze  
od 12:00 do 17:00.

Magazyn prowadzony przez wolontariuszy 
Adres: ul. Wypoczynkowa 10, godziny pracy: od 14:00 do 17:00

Magazyn prowadzony przez Samorząd Studencki ATH 
Adres: ul. Willowa 2, Budynek D, godziny pracy: od 8:00 do 20:00 

Straceński Ciucholand 
Adres: ul. Górska 94, godziny pracy: wtorek od 15:00 do 18:00,  
czwartek od 17:00 do 19:00.

Bielska Szkoła Aktorska im. Agnieszki Osieckiej 
– ubrania, zabawki, środki higieniczne dla dzieci w wieku 0-18 lat.  
Kontakt: tel. 534 621 499

Karma i artykuły dla zwierząt: Ekocentrum Zielony Pies 
Adres: ul. 11 Listopada 7A, Bielsko-Biała.  
Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00- 17:00.

Rynek pracy
Obywatel Ukrainy, który przybył z Ukrainy legalnie na terytorium Polski  
w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. jest uprawniony do wykonywania 
pracy na terytorium Polski przez kolejne 18 miesięcy licząc od dnia  
24 lutego 2022 r. 

Powiatowy Urząd Pracy 
Adres: ul. Partyzantów 55, tel.: 33 496 51 80,  
www.bielsko-biala.praca.gov.pl

Pomoc psychologiczna
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej oferuje całodobową 
7 dni w tygodniu pomoc psychologiczną pod nr. telefonu 33 814 62 21.  
Spotkania w języku ukraińskim  są  możliwe po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminów wizyt. 

Bezpłatna pomoc prawna
Naczelna Rada Adwokacka – Okręgowa Rada Adwokacka  
w Bielsku-Białej 
tel.: 512 459 487, e-mail: jan.talaga@adwokatura.home.pl 
www.ora.bielsko.pl

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej         
tel.: 33 814 62 21 , e-mail: kontakt@poik.bielsko.pl

Punkt bezpłatnych porad prawnych w języku ukraińskim  
Każdy poniedziałek od 8:00 do 12:00 ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 32.


