
Інформація для громадян України 

 

РАТУША НОВИЙ ВІШНІЧ тел. 14 68 509 21/22 - тут зможеш отримати допомогу з 

питань: 

 

УВАГА - з метою обмеження черг, просимо зателефонивати перед візитом 

 

1. Надання номеру PESEL. Для номера PESEL потрібно: 

 

- біометрична фотографія (Фотографію можна виконати безкоштовно в Фото майстерні 

„Fotografia Wyrwowie” в Новому Вішнічі на вул. Длуга) 

- польський номер мобільного телефонy (про деталі отримання безкоштовних 

стартових пакети для біженців з України дізнаєтесь на сайтах операторів Orange, Play, 

Plus, T-Mobile) 

- електронна адреса 

2. Допомога у створенні електронної адреси 

3. Допомога в оформленні довіреного профілю 

 

МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ В НОВОМУ ВІШНІЧУ тел. 14 61 

283 07 - тут зможеш отримати допомогу з питань: 

 

1. Одноразова фінансова допомога у розмірі 300 злотих для громадянина України, який 

перетнув кордон після 24 лютого 2022 р.  

2. Фінансова допомога для осіб, які прийняли до себе громадян Украіни - розміром 40 

злотих на день 

3. Сімейна допомога 

4. Виплата соціальної допомоги 

 

ЗУС (Заклад соціального страхування)   - тут зможеш отримати допомогу з 

питань: 

 

1. Допомога на виховання 500 плюс 

2. Програма 300 плюс 

3. Доплата до ясел 

4. Сімейний капітал опіки (RKO) 

 

Заяву на 500 плюс і сімейний капітал опіки (RKO) можна складати в електронному 

вигляді на сайті ПУЕ ЗУС, Емпатіа, а також через електронний додаток в банку. 

 

Найближчим часом у Ратуші в Новому Вішнічу буде чергування працівника ЗУС, який 

допоможе заповнювати заяви. Про дату і годину чергування повідомимо на сайті 

http://nowywisnicz.pl/ 

 

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!!! 

 

Право на допомогу буде встановлено від місяця, в якому надіслали заяву, але не раніше 

ніж місяць, коли громадянин України був внесений до реєстру осіб, які мають право на 

допомогу згідно зі спеціальним законом, веденим Головним комендантом 

Прикордонної Служби. У даний реєстр внесені всі особи, які перетнули польський 

кордон після 24 лютого і яких в’їзд зареєстровано під час паспортного контролю. Якщо 

не зареєстровано перетину кордону, громадянин України не зможе бути внесений до 

реєстру під час процедури оформлення номеру PESEL 


