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Z przyjemnością oddajemy Państwu pierwszy 
przewodnik po powiecie polickim dotyczący Państwa 
pobytu w gminach: Police, Dobra, Kołbaskowo  
i Nowe Warpno, opracowany przez 
Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie 
w ramach projektu „Centrum Informacji dla 
Cudzoziemców w Powiecie Polickim”. Niniejszy 
przewodnik odpowiada na najważniejsze pytania oraz 
przedstawia kluczowe instytucje i organizacje 
wspierające obywateli innych krajów w procesie 
aklimatyzacji w Polsce. Mamy nadzieję, że niniejsze 
opracowanie okaże się dla Państwa przydatne.  
W związku z dużą migracją obywateli Ukrainy z uwagi 
na obecną sytuację polityczną w Ukrainie celowo 
dokonano podziału przewodnika na dwie części: 
pierwszą poświęconą osobom przybyłym po wybuchu 
wojny w Ukrainie oraz drugą dedykowaną innym 
obcokrajowcom mieszkającym w naszym regionie.  

Angelika Felska, Prezes ZUL 
 
Jak uzyskać numer PESEL? (dotyczy 
obywateli Ukrainy) 
Obywatel Ukrainy, którego pobyt na podstawie art. 2 
ust. 1 specustawy dla Ukrainy jest legalny, może 
złożyć osobiście wniosek o nadanie numeru PESEL 
w dowolnym organie wykonawczym gminy na 
terytorium RP. W imieniu osoby nieposiadającej 
zdolności do czynności prawnych lub posiadającej 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych 
wniosek może złożyć: jeden z rodziców, opiekun, 
kurator, opiekun tymczasowy, osoba sprawująca 
faktyczną pieczę nad dzieckiem. Osoba, która 
ukończyła 12. rok życia, własnoręcznie podpisuje 
wniosek o nadanie numeru PESEL. Do wniosku 
należy załączyć jedno zdjęcie, spełniające wymogi 
zdjęcia dołączanego do wniosku o wydanie dowodu 
osobistego. 
 
Na terenie gminy Dobra wniosek należy złożyć w 
Urzędzie Gminy Dobra z siedzibą w Wołczkowie 
ul. Lipowa 51, 72-003 Wołczkowo 
tel. +48 91 311 38 03  
koordynator ds. pomocy Ukrainie  
tel.: +48 91 424 19 74 
zarządzanie kryzysowe  
tel.: +48 91 312 06 03 
sprawy związane z edukacją  
tel.: +48 91 311 37 38 
sprawy związane z pomocą rzeczową  
tel. +48 91 424 19 80 
sprawy związane z nadaniem numeru PESEL   
tel. +48 91 311 38 03 
godziny pracy: 
poniedziałek: 8:30-16:30,  
wtorek-piątek: 7:00 -15:00. 

Wniosek o wydanie numeru PESEL można pobrać ze 
strony Urzędu Gminy Dobra lub pod linkiem: 
https://dobraszczecinska.pl/site/images/pdf/2022/3/W
niosek_PESEL.pdf 
 
 
Na terenie gminy Police wniosek należy złożyć w 
Urzędzie Miejskim w Policach.  
Wydział Spraw Obywatelskich Urząd Miejski  
w Policach  
ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police 
pokój nr 10  
tel.: +48 91 431 18 11, +48 91 431 18 12 
e-mail: sekretariat@ug.police.pl 
infolinia: +48 91 431 18 30 
strona internetowa: http://www.police.pl/ 
 
Wraz z nadaniem numeru PESEL można jednocześnie 
uzyskać profil zaufany. 
 
 
Na terenie gminy Kołbaskowo: 
Jeżeli cudzoziemiec zamelduje się w miejscowości 
Kołbaskowo na pobyt powyżej 30 dni – numer PESEL 
zostanie mu przyznany automatycznie. 
Jeżeli cudzoziemiec nie może się zameldować w 
miejscowości Kołbaskowo, a potrzebuje numeru 
PESEL, powinien złożyć wniosek w Urzędzie Miasta 
lub Gminy w miejscowości Kołbaskowo. 

Urząd Gminy Kołbaskowo 
Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo  
tel.: +48 91 311 95 53 
godziny pracy:  
poniedziałek: 09:30-16:30 
wtorek-piątek: 07:30-15:30 
 
 
Na terenie gminy Nowe Warpno obywatel Ukrainy 
musi złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w 
miejscowości Nowe Warpno następujące dokumenty: 

 wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, 

 dokument potwierdzający tożsamość 
wnioskującego oraz dane zawarte we wniosku, 

 aktualne, kolorowe zdjęcie o wymiarach 35x45 
mm, wykonane zgodnie z wymogami (sprawdź, 
kryteria po linkiem:  
https://jakiwniosek.pl/wnioski/obywatel/dowod-
osobisty-dla-dziecka/#jak-powinno-wygladac-
zdjecie-do-dowodu) 
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Urząd Gminy Nowe Warpno 
Plac Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno  
tel.: +48 91 312 96 60 
godziny pracy:  
poniedziałek: 08:00-16:00 
wtorek-piątek: 07:30-15:30 
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie 
internetowej gminy Nowe Warpno:  

https://nowewarpno.pl/aktualnosci/dzial/178 

 

Jak uzyskać profil zaufany? Po co jest 
profil zaufany?  

Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych, które 
jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w 
usługach podmiotów publicznych w Internecie. Te 
dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz 
numer PESEL. Profil zaufany jest tak zabezpieczony, 
aby nikt - poza jego właścicielem - nie mógł go użyć. 
Identyfikator użytkownika profilu zaufanego jest 
tworzony automatycznie, razem z nadaniem numeru 
PESEL i jest przekazywany osobie wnioskującej na 
adres poczty elektronicznej podany we wniosku o 
nadanie numeru PESEL lub w postaci wydruku 
potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego. 
Jednorazowe hasło umożliwiające aktywację profilu 
zaufanego przez wnioskodawcę jest wysyłane na 
numer telefonu komórkowego podany we wniosku.  
 

Jak uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy 
i przedłużenie wizy? 

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na podstawie 
art. 2 ust. 1 specustawy dla Ukrainy jest lub był 
uznawany za legalny, udziela się, na jego wniosek, 
zezwolenia na pobyt czasowy. Zezwolenie na pobyt 
czasowy udziela się jednorazowo na okres 3 lat, licząc 
od dnia wydania decyzji. Pozwolenia na pobyt 
czasowy udziela wojewoda właściwy ze względu na 
miejsce pobytu obywatela Ukrainy w dniu złożenia 
wniosku. Z mocy prawa przedłużeniu do dnia 31 
grudnia 2022 r. ulega okres pobytu na podstawie wizy 
krajowej i okres ważności wizy krajowej wydanej w 
stosunku do obywatela Ukrainy, którego ostatni dzień 
pobytu na terytorium RP przypada w okresie od dnia 
24 lutego 2022 r. Jeżeli ostatni dzień okresu ważności 
kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości 
obywatela Ukrainy, dokumentów „zgoda na pobyt 
tolerowany” wydanych obywatelom Ukrainy 
przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022r., ulega on 
przedłużeniu z mocy prawa o okres 18 miesięcy.  
 
 

Urząd Wojewódzki w Szczecinie:  
Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin  
godziny otwarcia:  
poniedziałek-piątek: 8:00 – 15:00 
link do wniosku:  https://inpol.mazowieckie.pl/ 

 

Jak uzyskać dostęp do bezpłatnej opieki 
medycznej?  

Obywatelom Ukrainy przysługuje prawo do 
otrzymania świadczeń́ opieki zdrowotnej w takim 
samym zakresie jak obywatelom Polski objętych 
obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniom 
zdrowotnym. Osoby niezaszczepione przeciwko 
Covid-19 mogą to uczynić w placówkach 
realizujących te szczepienia na takich samych 
zasadach jak obywatele Polski. Obywatelom Ukrainy 
nie przysługuje prawo do: leczenia uzdrowiskowego, 
rehabilitacji uzdrowiskowej, otrzymania produktów 
leczniczych wydawanych w ramach programów 
polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw 
zdrowia. 
 
Placówki NFZ na terenie gminy Dobra:  
Agmed:  
ul. Grafitowa 4, 72-006 Mierzyn  
ul. Graniczna 24A, 72-003 Dobra  
godziny otwarcia:  
poniedziałek-piątek: od 8:00 do 18:00 
 

Jak uzyskać dostęp do oświaty?  

Od dnia 14 marca 2022 r. została uruchomiona nauka 
zdalna - Ukraińskie Ministerstwo Edukacji wraz z 
Google Ukraine stworzyło ogólnonarodowy plan 
lekcji. Korzystać z niego mogą ewakuowane dzieci  
i młodzież do 18 roku życia z utrudnionym dostępem 
do nauki. Platformę do nauki zdalnej można znaleźć 
pod adresem mon.gov.ua. Wg polskiego prawa, osoby 
do ukończenia 18 roku życia podlegają obowiązkowej 
edukacji szkolnej. Jeśli dziecko nie korzysta z nauki 
zdalnej, uruchomionej przez Ukraińskie Ministerstwo 
Edukacji, opiekun prawny dziecka, który jest 
obywatelem Ukrainy zgłasza dziecko do wybranej 
placówki szkolnej. Dyrektor szkoły kwalifikuje 
dziecko do odpowiedniej klasy, a w razie konieczności 
kieruje na dodatkowe zajęcia wyrównujące poziom 
znajomości języka polskiego. 
 
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi i Sportowymi 
Sikorskiego 8, 72-010 Police 
tel.: +48 91 424 09 09 



Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy 
 https://www.zul.org.pl 

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi, 
ul. Siedlecka 4, 72-010 Police 
tel.: +48 91 317 69 50 
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi,  
ul. Wojska Polskiego 68, 72-010 Police 
tel.: +48 91 464 83 70 
Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi,  
ul. Owocowa 5, 72-010 Police 
tel.: +48 91 431 64 80 
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi i Sportowymi 
ul. Piaskowa 99, 72-010 Police 
tel.: +48 91 432 48 80 
Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach 
ul. Siedlecka 6, 72-010 Police 
tel.: +48 91 424 13 06 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi 
i Przedszkolnymi w Tanowie,  
ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo 
tel.: +48 91 312 66 24 
Szkoła Podstawowa z Dwujęzycznymi  
i Oddziałami Przedszkolnymi w Tanowie,  
Szkoła Filialna w Pilchowie,  
ul. Szczecińska 1 a, 72-004 Tanowo 
tel.: +48 91 452 64 14 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi 
i Przedszkolnymi w Trzebieży,  
ul. Wkrzańska 19a, 72-020 Trzebież 
tel.: +48 91 424 12 10 
 
 
Placówki edukacyjne na terenie gminy Nowe 
Warpno:  
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum  
ul. Zwycięstwa 6, 72-022 Nowe Warpno 
tel.: +48 91 312 96 51 
 
 
Placówki edukacyjne na terenie gminy Dobra:  
Szkoła Podstawowa 
ul. Daniela 18, 72-002 Dołuje 
tel.: 913 118 820 
Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu 
ul. Górna 3, 71-218 Bezrzecze 
tel.: +48 91 439 17 31 
Szkoła Podstawowa w Dobrej 
ul. Poziomkowa 5, Dobra 
tel.: +48 91 311 33 92 
Szkoła Podstawowa w Mierzynie 
ul. Kolorowa 27, 72-006 Mierzyn 
tel.: +48 91 483 13 40 
 
 

Szkoła Podstawowa w Rzędzinach 
Rzędziny 6, 72-003 Dobra 
tel.: +48 91 311 24 39 
 
Placówki edukacyjne na terenie gminy 
Kołbaskowo 
Szkoła Podstawowa w Przecławiu 
Przecław 27A, 72-005 Przecław  
Szkoła Podstawowa w Będargowie  
Będargowo 1, 72-005 Przecław  
tel.: +48 91 311 74 52  
Szkoła Podstawowa im. św. Huberta  
w Kołbaskowie  
Kołbaskowo 57, 72-001 Kołbaskowo 
tel.: +48 91 311 95 05 
Szkoła podstawowa w Przecławiu 
Przecław 27a, 72-005 Przecław 
tel.: +48 91 311 76 08 
 

Jak podjąć pracę?  

Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania 
pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 
okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi 
przepisami, jeżeli podmiot powierzający 
wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od 
dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy 
powiatowy urząd pracy, za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego: https://praca.gov.pl. 
 
Na stronie https://zielonalinia.gov.pl udostępnione są 
dodatkowo wszelkie informacje, związane  
z możliwością podjęcia pracy przez osoby z Ukrainy, 
dostępne również w języku ukraińskim. 
Zielona linia urzędu pracy: tel. 19524  
(dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524)  
godziny pracy:  
poniedziałek-piątek 8.00-20.00 (opłata za połączenie 
zgodnie z taryfą operatora osoby dzwoniącej).  
 
Obywatele Ukrainy mogą podejmować i wykonywać 
działalność gospodarczą na terytorium Polski na 
takich samych zasadach jak obywatele polscy, pod 
warunkiem wcześniejszego uzyskania numeru 
PESEL. Obywatel Ukrainy może zarejestrować się 
oraz zostać uznany za osobę bezrobotną albo 
poszukującą pracy.  
 
Najbliższy Powiatowy Urząd Pracy znajduje się  
w Policach, ul. T. Kościuszki 5, 72-010 
godziny pracy: 7:45 – 14:30  
strona internetowa: https://police.praca.gov.pl 
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Jak rozpocząć bezpłatną naukę języka 
polskiego? 
Osoby dorosłe mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć 
nauki języka polskiego, które prowadzone są zarówno 
on-line, jak i stacjonarnie.  
Szczegółowe informacje i linki odsyłające do stron: 
https://hello.tutlo.com/help-for-ukraine 
https://infoludek.pl/ukraina/bezplatna-nauka-jezyka-
polskiego-dla-osob-z-ukrainy/ 
https://wseiz.pl/aktualnosci/wseiz-organizuje-
darmowy-kurs-jezyka-polskiego-dla-uchodzcow-z-
ukrainy/ 
 

Organizacje pozarządowe działające na 
rzecz obywateli Ukrainy 

Centrum Informacji dla Cudzoziemców (CIC) 
w Powiecie Polickim 
punkty informacyjne:  
 
Powiatowy Urząd Pracy w Policach 
Plac Bolesława Chrobrego 8, 72-010 Police  
godziny pracy:  
wybrane wtorki wg harmonogramu: 9.00-14.00  
tel.: 729 871 074  
e-mail: cic.biuro@gmail.com 
 
Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy 
w Mierzynie  
ul. Welecka 13b, 72-006 Mierzyn 
godziny pracy:  
wybrane czwartki wg harmonogramu: 13.30-18.30  
 
Dyżurują specjaliści z dziedzin takich jak prawo, 
rynek pracy, doradztwo gospodarcze, psychologia czy 
HR.  
Plan dyżurów znajduje się pod linkiem: 
https://policki.pl/centrum-informacji-dla-
cudzoziemcow-w-powiecie-polickim/ 
 
Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w 
Mierzynie świadczy także bezpłatną pomoc dla osób 
niepełnosprawnych z Ukrainy w zakresie prawa, 
tłumaczeń, rynku pracy, doradztwa zawodowego  
i fizjoterapii, a dzieci mogą korzystać ze strefy zabaw. 
tel.: 517 183 583, 729 871 074, +48 91 462 59 31  
godziny pracy:  
poniedziałek-piątek: 8.00-16.00  
e-mail: sekretariat.zul@gmail.com  
strona internetowa: www.zul.org.pl   
 
 
 
 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach 
ul. Szkolna 2, 72 – 010 Police 
godziny urzędowania: 
poniedziałek: 7.30 - 16.00 
wtorek-czwartek: 7.30 - 15.30 
piątek: 7.30 - 15.00 

tel. +48 91 317 02 28, +48 91 42 40 700 
strona internetowa: www.pcpr.police.pl 
 

Dodatkowe informacje 

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed 
konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego 
miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do 
punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na 
temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę 
medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im 
wskazane tymczasowe zakwaterowanie. 
 
Punkt pomocy uchodźcom z Ukrainy  
w tymczasowym zakwaterowaniu 
ul. Sowińskiego 7, 70-237 Szczecin 
tel.: 734 117 567, 734 117 566 
 
Infolinia Urzędu ds. Cudzoziemców  
w sprawach dotyczących obywateli Ukrainy:  
tel.: +48 47 721 75 75  
 
Specjalna całodobowa infolinia dla obywateli oraz 
posiadaczy Karty Polaka  
przebywających w Ukrainie uruchomiona przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych:  
tel.: +48 22 523 88 80 
 
Infolinia Wojewody Zachodniopomorskiego  
tel.: + 48 91 430 30 33 
 
Infolinia NFZ dla pacjentów onkologicznych  
z Ukrainy:  
tel.: 800 190 590 (połączenia bezpłatne) 
godziny pracy:  
całodobowo, 7 dni w tygodniu, także w dni 
świąteczne 
 
Bezpłatna komunikacja miejska dla uchodźców  
z Ukrainy do końca września 2022. 
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Bezpłatna pomoc dla obywateli państw 
trzecich  

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki  
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin 

Punkt informacyjno-doradczy (pokój 89) 
godziny pracy:  
poniedziałek: 10.00-18.00  
wtorek-piątek: 7.30-15.30 

https://www.szczecin.uw.gov.pl/ 

(strona prowadzona jest również w języku angielskim 
i rosyjskim) 
 
Na stronie dostępne są interaktywne formularze, w 
tym: wniosek o pobyt stały, wniosek o pobyt rezydenta 
długoterminowego UE, wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej (wniosek ten ma charakter 
poglądowy i należy go składać do Straży Granicznej). 
 

Całodobowa, automatyczna infolinia 
dla cudzoziemców - tel. 91 44 12 000 

Pracownicy Punktu udzielają OBYWATELOM 
PAŃSTW TRZECICH informacji w zakresie:  

 legalizacji pobytu w Polsce, 
 sposobów legalnego zatrudnienia w Polsce, 
 świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom 

państw trzecich, 
 informacji o instytucjach udzielających dodatkowej 

pomocy i podania rodzajów tej pomocy. 

Ponadto w Punkcie przekazywane są broszury 
informacyjne dotyczące pomocy udzielanej 
obywatelom państw trzecich. 

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom  
w Szczecinie 

W punkcie informacyjno-doradczym mogą Państwo 
uzyskać pomoc, pozyskać informacje, a także 
skorzystać ze specjalistycznej pomocy prawnej, 
psychologicznej, zawodowej, integracyjnej. W 
ramach poradnictwa integracyjnego możecie Państwo 
skorzystać z dostępu do komputera, Internetu, 
drukarki czy z pomocy przy redagowaniu pism. 
Ponadto Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom 
udziela pomocy w tłumaczeniu dokumentów (w tym 
przysięgłych) dotyczących m.in. legalizacji pobytu, 
nostryfikacji lub uznania świadectw, dyplomów czy 
dokumentacji medycznej.  

Wsparcie socjalno-bytowe: pomoc socjalno-bytowa 
polegająca na przyznawaniu paczek z artykułami 
higienicznymi, refundacji kosztów niezbędnych leków 
czy drobnych zabiegów medycznych, refundacji 

kosztów zakupu odzieży czy wynajmu mieszkania lub 
akademika.  
 
Poradnictwo prawne: w ramach, którego można 
uzyskać pomoc w legalizacji pobytu na terytorium 
Polski, uzyskaniu pozwolenia na pracę, zrozumieniu  
i interpretacji pism urzędowych, sporządzaniu pism  
i wniosków, jak również pomoc w reprezentacji 
cudzoziemców przed właściwym organem w trakcie 
postępowania o wydanie zezwolenia na pobyt.  
 
Kursy adaptacyjne mające na celu ułatwienie 
integracji społeczno-obywatelskiej cudzoziemców 
przez uświadomienie praw i obowiązków 
obywatelskich, zagadnień związanych  
z bezpieczeństwem.  
 
Poradnictwo zawodowe: informacje na temat rynku 
pracy, edukacji zawodowej i ustawicznej osób 
dorosłych, systemu zdobywania kwalifikacji w Polsce 
i na temat legalnych agencji pracy. Można również 
otrzymać pomoc w przygotowaniu urzędowych pism, 
w tłumaczeniu i zrozumieniu formularzy, których 
wypełnienie jest wymagane w trakcie procedur 
dotyczących zatrudnienia. Są także udzielane porady 
w zakresie rodzajów umów o pracę i umów cywilno-
prawnych, zasad korzystania z instytucji rynku pracy, 
rozliczania podatków (np. na temat systemu 
podatkowego, rozliczenia rocznej deklaracji 
podatkowej PIT, uzyskania numeru NIP, Regon).  
 
Poradnictwo psychologiczne - można skorzystać  
z sesji psychologicznych, które pozwolą na 
podniesienie samooceny, świadome zarządzanie 
swoją karierą, efektywne budowanie swojego 
wizerunku na rynku pracy. Beneficjenci otrzymają 
wsparcie w trudnych chwilach zmiany i poszukiwania 
pracy, związanych z utratą pracy i długotrwałym 
bezrobociem. 
 
Prowadzenie świetlicy, w której dzieci mają 
zapewnioną opiekę pod okiem nauczyciela  
i animatora. W ramach prowadzonej świetlicy 
odbywać się będą m.in. zajęcia wyrównawczo-
edukacyjne oraz zajęcia tematyczne dla najmłodszych. 
W ramach działania organizowane będą dla dzieci 
cykliczne spotkania z kulturą: wizyty np. w muzeach, 
kinie, teatrze oraz spotkania z przedstawicielami 
świata kultury i sztuki.  
 
Kontakt: 
Pl. Matki Teresy z Kalkuty 5, 71-661 Szczecin 
tel. +48 515 402 273, +48 507 870 258 
e-mail: biuro.fami.szczecin@caritas.org.pl 
 


