
                                              

  

 

 

       В рамках проекту діє Бюро підтримки громадян третіх країн, яке надає 

підтримку наступних видів:  

 

 Інформаційний пункт 

-> надає інформацію щодо подання заяв на отримання дозволу на проживання та дозволу 

на роботу: можна домовитися про дату зустрічі з юрисконсультом і про переклад 

документів 

Ми чекаємо на вас в залі обслуговування клієнтів DUW у Вроцлаві кожного дня  

з 9:00 до 14:00 (по середах з 12:30 до 17:30) 

Увага: скачайте карту «Інформація для іноземців» 

 

 Спеціаліст з прямої підтримки громадян третіх країн 

->  Вам щодня можуть надати допомогу в заповненні заяв та підготовці необхідних 

документів. 

Вроцлав: запишіться на візит на сайті 

Валбжих: прийдіть у кімнату 104B 

Легниця: завантажте квиток системи «черга»  

 

 Пункт юридичних консультацій 

Приходьте в інформаційний пункт у Вроцлаві чи до фахівця у Валбжиху або Легниці і 

домовтеся про безкоштовну консультацію з юрисконсультом. 

Ви отримаєте, серед іншого, допомогу в питаннях: польського законодавства, легалізації 

перебування, адміністративного процесу, цивільного права (включаючи оренду 

приміщень), сімейного права, законодавства про працю та соціального страхування, 

медичного страхування, освіти та соціальної допомоги. 

Крім того, ви отримаєте допомогу в підготовці офіційних і процесуальних листів. 

Ви можете вибрати найзручнішу для себе дату.  

 

 



 Консультування з працевлаштування в представництвах DUW у Легниці і 

Валбжиху  

Ви отримаєте безкоштовну допомогу в плануванні своєї кар'єри, пошуку пропозицій 

роботи і підготовці до співбесіди, а також допомогу в підготовці документів для 

працевлаштування. 

Прийдіть до фахівця і запишіться на прийом. 

 

 Безкоштовні письмові переклади документів (в тому числі завірені) і 

допомога перекладача при зустрічах 

Щоб перекласти документи, необхідні для легалізації вашого перебування, звертайтеся 

до Інформаційного пункту або до фахівця з прямої підтримки у Вроцлаві, Валбжиху 

або Легниці. 

Там ви можете залишити оригінали документів для перекладу і домовитися про 

допомогу перекладача при зустрічі з юрисконсультом або профконсультантом. 

   

Чекаємо на вас в Бюро підтримки громадян третіх країн  

Нижньосілезьке воєводське управління: 

у Вроцлаві, вул. Powstańców Warszawy (Повстаньцув Варшави) 1,  

у Легниці, вул. F. Skarbka (Ф. Скарбка) 3,  

у Валбжиху, вул. Słowackiego (Словацькего) 23A. 

  

Надаємо БЕЗКОШТОВНІ консультації і допомогу польською, російською, 

українською та англійською мовами.   

 

  

Безпечний притулок 

Фінансування проекту проводиться за участю Програми національного фонду надання притулку, міграції та 

інтеграції 

Виключна відповідальність за висловлені думки лежить на авторі, а Європейська комісія і Міністерство внутрішніх 

справ і адміністрації не несуть відповідальності за спосіб використання наданої інформації. 

 

 


