I.

PIERWSZE KROKI PO PRZYJEŹDZIE DO KONINA

na mapie

Zeskanuj kod QR

Centrum Organizacji Pozarządowych

Kod QR

ul. 3 Maja 1/3
https://goo.gl/maps/oteTi9a8rTsDaJzB9
Kod Plus Code

6763+HV Konin

w swoim telefonie

Oznaczenie

i przejdź do lokalizacji

Jeśli jako miejsce swojego pobytu wybrałeś Konin, to po przyjeździe udaj się do

Tu działa Punkt Wolontariatu i Informacji dla Osób z Ukrainy czynny w godzinach 09:00-16:00.


Otrzymasz pełną informacją wraz z ulotką ze wskazówkami co do dalszych działań i spraw
formalnych, jakie musisz załatwić w związku z pobytem w Polsce.



Uzyskasz informację, gdzie możesz pobrać lub złożyć wniosek i o jaką formę pomocy i
wsparcia możesz się ubiegać.



W razie potrzeby informacji udzieli Ci osoba posługująca się językiem ukraińskim.



Jeśli chcesz zostać wolontariuszem, pomożemy Ci znaleźć kontakt do organizacji, która
zajmuje się taką działalnością lub udzielimy wsparcia na miejscu.

II.

Możliwość bezpłatnego wykonania zdjęcia potrzebnego do wniosku i nadania numeru
PESEL

Przebywający w Koninie uchodźcy wojenni z Ukrainy, którzy w miejscowym Wydziale Spraw

tel. 63 240 11 49
https://goo.gl/maps/Ze5s8dmiUoPnXz3c8
Kod Plus Code

6763+VQ Konin

w swoim telefonie

na mapie

i przejdź do lokalizacji

Kod QR

telefonie

plac Wolności 6

Oznaczenie

Zeskanuj kod QR

Wydział Spraw Obywatelskich

i przejdź do lokalizacji w swoim

Obywatelskich

składają wnioski o nadanie numeru PESEL mogą nieodpłatnie wykonać zdjęcia w pięciu zakładach
fotograficznych.
Osoby zainteresowane wykonaniem zdjęć powinny najpierw zgłosić się do Wydziału Spraw
Obywatelskich (sala obsługi - plac Wolności 6) i tam pobrać karteczkę ze zleceniem.
Lista zakładów fotograficznych:
Studio Foto Raj M. Rajzner

na mapie

https://g.page/studiofotoraj-konin?share
Kod Plus Code

Kod QR

6764+M3 Konin

Zeskanuj kod QR

plac Wolności 11

Oznaczenie

Studio Fotograficzne Małgorzata
Zielińska

Oznaczenie

Kod QR

na mapie

Al. 1 Maja 11
https://goo.gl/maps/85S2E7jDg3qpHqH28
67H3+76 Konin
Oznaczenie
Kupczyk Studio F. Kupczyk

Kod QR

na mapie

Zeskanuj kod QR

Kod Plus Code

ul. Powstańców styczniowych 2
https://g.page/kupczyk-fotografia?share
67J2+72 Konin

i przejdź do lokalizacji

w swoim telefonie

i przejdź do lokalizacji

w swoim telefonie

Foto Akraj A. Krajewski

Kod QR
Zeskanuj kod QR

Oznaczenie

Zeskanuj kod QR

Kod Plus Code

na mapie

ul. 11 Listopada 40
https://goo.gl/maps/1yp9SdmwzKeCZZdf7
Kod Plus Code

w swoim telefonie

6753+8V Konin

Zeskanuj kod QR

Kod Plus Code

i przejdź do lokalizacji

https://goo.gl/maps/9Uw3nEJfcvvvQyne9

w swoim telefonie

ul. 3 Maja 23 A

i przejdź do lokalizacji

Zeskanuj kod QR

na mapie

Foto Sypniewski

w swoim telefonie

Kod QR

i przejdź do lokalizacji

Oznaczenie

67JF+4V Konin

Po okazaniu kartki ze zleceniem za zdjęcia wykonane we wskazanych zakładach uchodźcy nie płacą.

III.

Numer PESEL

W Koninie wnioski o wydanie nr PESEL przyjmuje: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego,
plac Wolności 6 w Koninie. Godziny przyjmowania 7:30-15:30.
Wydział Spraw Obywatelskich
plac Wolności 6
tel. 63 240 11 49
https://goo.gl/maps/Ze5s8dmiUoPnXz3c8
Kod Plus Code

6763+VQ Konin

Oznaczenie
na mapie

Kod QR

Obsługa również w języku ukraińskim!
Od poniedziałku do piątku wydawane są numerki rejestracyjne z określonym terminem złożenia
wniosku.
Telefon kontaktowy: tel. 63 240 11 49.
Numer PESEL umożliwia m.in. skorzystanie z opieki zdrowotnej, uzyskanie świadczeń z pomocy
społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie możesz uzyskać profil zaufany, który ułatwi
załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

Pomoc udzielana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

i przejdź do lokalizacji

w swoim telefonie

i przejdź do lokalizacji

w swoim telefonie

ul. Przyjaźni 5
https://goo.gl/maps/oxPVo43qgt7B9LWF6
Kod Plus Code

w swoim telefonie

Zeskanuj kod QR

na mapie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

i przejdź do lokalizacji

Kod QR

Zeskanuj kod QR

Oznaczenie

Zeskanuj kod QR

IV.

67HC+HH Konin

1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na każdą osobę przyznawane
bez względu na posiadany dochód. Wnioski o wypłatę świadczenia przyjmowane są od
poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30 w pokoju nr 14.
2. Świadczenia niepieniężne – przyznawane na zasadach i w trybie ustawy o pomocy
społecznej, m.in. posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach, z uwzględnieniem sytuacji
rodzinnej, osobistej, dochodowej i majątkowej osób wnioskujących o pomoc. Wnioski
przyjmowane są przez pracowników socjalnych od poniedziałku do piątku w godz. 8:0015:30 w pokoju nr 11.
3. Świadczenia rodzinne na dzieci. Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w
godz. 8:00-15:30 w pokoju nr 18.
Obywateli Ukrainy zachęcamy do zakładania polskich rachunków bankowych. Posiadanie
rachunku w znaczny sposób usprawni przekazywanie świadczeń.

V.

Opiekun tymczasowy
1. Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę w związku z konfliktem zbrojnym z dziećmi
pozostającymi bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za nie, w szczególności bez
opieki rodziców biologicznych, zgodnie z prawem obowiązującym w RP powinni złożyć
wniosek o ustanowienie opiekuna tymczasowego.
2. Wniosek o ustanowienie opiekuna tymczasowego może złożyć osoba opiekująca się
aktualnie dzieckiem (ciocia, wujek, dziadkowie, osoba faktycznie sprawująca pieczę).
3. Wnioski można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, ul.
Przemysłowa 2 (budynek przy Komendzie Miejskiej Policji), telefon kontaktowy: 63 247 79
11 lub w budynku Sądu Rejonowego w Koninie, ul. Chopina 28.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Przemysłowa 2

Oznaczenie

Kod QR

na mapie

tel. 63 247 79 11
https://goo.gl/maps/mrcEkSqhyWQer5sD7
Kod Plus Code

67F5+W3 Konin
Oznaczenie

Sąd Rejonowy w Koninie

Kod QR

na mapie

ul. Fryderyka Chopina 28
https://goo.gl/maps/dpfEDAXEoatguqHT6
Kod Plus Code

67M2+42 Konin
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VI.

Świadczenie rodzinne 500 złotych na dziecko z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Specjalny wniosek o 500+ w języku ukraińskim można złożyć wyłącznie elektronicznie za pomocą
Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS - https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi?jezyk=ua
Kod QR
Zeskanuj kod QR
i przejdź do serwisu

Obywatel Ukrainy, który chce złożyć wniosek w ZUS musi przygotować:


Paszporty – osoby składającej wniosek i dziecka lub inny dokumenty tożsamości, na
podstawie których przekroczono granicę (jeśli wnioskujący je posiada).



Zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL – osobie składającej wniosek i
dziecku.



Numer rachunku bankowego w Polsce.



Numer telefonu w Polsce i adres e-mail.



Orzeczenie polskiego sądu (jeśli wnioskujący jest opiekunem tymczasowym).



Dokument potwierdzający, że wnioskujący sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem (jeśli
jest taka sytuacja).



Dokument potwierdzający legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce osoby
wnioskującej (jeśli przybyła do Polski przed 24 lutego 2022 r.).

na mapie

Zeskanuj kod QR

ZUS Inspektorat w Koninie

Kod QR

ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego 1
https://goo.gl/maps/zVzYBHYN6zHgJrj58
Kod Plus Code

66JR+7Q Konin

w swoim telefonie

Oznaczenie

i przejdź do lokalizacji

Wsparcia przy złożeniu wniosku udzielą pracownicy ZUS:

ZUS Inspektorat w Koninie, ul. Św. Maksymiliana Marii Kolbego 1 w Koninie w godzinach 8:00-15:00.

VII.

Opieka medyczna

Około 30. lekarzy różnych specjalizacji udziela bezpłatnej pomocy uchodźcom wojennym.
Rejestrację wizyt prowadzi pracownik Urzędu Miejskiego w Koninie tel. 63 240 13 72 w godz. 7:30-

Plac Wolności 1
https://goo.gl/maps/BzhLGmDbnAh6xCK37
Kod Plus Code

6764+X4 Konin

na mapie

w swoim telefonie

Urząd Miejski w Koninie

Kod QR
Zeskanuj kod QR

Oznaczenie

i przejdź do lokalizacji

15:30 (od poniedziałku do piątku).

W razie przypadków nagłych prosimy o zgłaszanie się do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w
Kod QR
Zeskanuj kod QR

na mapie

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
ul. Szpitalna 45
https://goo.gl/maps/PBpw52LTQJeVdwPf9
Kod Plus Code

56WQ+2M Konin

w swoim telefonie

Oznaczenie

i przejdź do lokalizacji

Koninie, Oddział SOR przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie.

Telefon alarmowy do służb ratowniczych 112.

VIII.

Porady prawne

Centrum Integracji Cudzoziemców w Koninie we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w
Poznaniu organizuje dla cudzoziemców bezpłatne dyżury prawne. Odbywają się co piątek w godz.
11:00-15:00

w

Centrum

przy

ul.

Chopina

23b,

tel.

887

067

112,

e-mail:

https://goo.gl/maps/8uSLDMch9dLu2aft8
Kod Plus Code

IX.

67J4+QQ Konin

w swoim telefonie

ul. Fryderyka Chopina 23b

w swoim telefonie

na mapie

Zeskanuj kod QR

Centrum Integracji Cudzoziemców

Kod QR

i przejdź do lokalizacji

Oznaczenie

i przejdź do lokalizacji

info.cickonin@rops.poznan.pl.

Praca dla obywateli Ukrainy

Jeżeli opuściłeś Ukrainę i chcesz podjąć pracę w Polsce, skontaktuj się z Powiatowym Urzędem
Pracy w Koninie.
Powiatowy Urząd Pracy

na mapie

ul. Zakładowa 4
https://goo.gl/maps/vJesbUExB2ZTJhyw7
Kod Plus Code

66QP+GC Konin

Kod QR
Zeskanuj kod QR

Oznaczenie

Kontakt z Urzędem jest możliwy poprzez:


Stawiennictwo osobiste w siedzibie Urzędu przy ul. Zakładowej 4 w Koninie.



Kontakt telefoniczny pod numerem 63 24 77 800.



Faksem na numer 63 24 77 801.



Pocztą elektroniczną na adres pup@konin.praca.gov.pl



Listownie na adres: ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin.
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X.

Edukacja

Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są
przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach
dotyczących obywateli polskich. Przyjmowanie do szkół odbywa się w ciągu całego roku szkolnego,
a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka odbywa się na podstawie sumy ukończonych
lat nauki szkolnej za granicą. W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora
wybranej placówki oświatowej.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem ds. edukacji dzieci i młodzieży z
Ukrainy – tel. 63 240 11 05 lub poprzez kontakt e-mail: katarzyna.sulkowska@konin.um.gov.pl

XI.

Atrakcje dla dzieci i młodzieży

Koniński Dom Kultury zaprasza na zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży oraz do Kina
Centrum. Zajęcia artystyczne są bezpłatne. Zgłoszenia przyjmuje dział artystyczny KDK:
ara@kdkkonin.pl. Osoba do kontaktu - Mirosław Grzanka. Osoby chcące skorzystać z oferty Kina

Kod QR
Zeskanuj kod QR

na mapie

Koniński Dom Kultury
ul. Plac Niepodległości 1
https://goo.gl/maps/RHQdviGygjoYVMLq6
Kod Plus Code

67G2+MC Konin

w swoim telefonie

Oznaczenie

i przejdź do lokalizacji

Centrum prosimy o zgłoszenie tego w kasie kina – cena biletu 1 zł.

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, które
wolne są od opłat do 24 czerwca 2022 r. Liczba dzieci i młodzieży przyjętych na zajęcia uzależniona
jest od możliwości lokalowych, kadrowych i finansowych Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie.
Wszelkie szczegóły można uzyskać pod numerem telefonu - 63 243 77 17.

67J8+VP Konin

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 1a
https://goo.gl/maps/3W74AzmdUTcvTF1AA
Kod Plus Code

67G5+XW Konin

Oznaczenie
na mapie

w swoim telefonie

Kod Plus Code

w swoim telefonie

https://g.page/mdkkonin?share

Zeskanuj kod QR

ul. Przemysłowa 3D

i przejdź do lokalizacji

na mapie

i przejdź do lokalizacji

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

Kod QR

Zeskanuj kod QR

Oznaczenie

Kod QR

Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie prowadzi zajęcia dla uchodźców z Ukrainy w Filii dla

na mapie

Zeskanuj kod QR

Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie

Kod QR

ul. Dworcowa 13
https://goo.gl/maps/wgzWNLCt1ibWGsij6 Kod
Plus Code

XII.

67H2+54 Konin

w swoim telefonie

Oznaczenie

i przejdź do lokalizacji

dzieci i młodzieży, ul. Dworcowa 13, tel. 63 242 38 30.

„Miejsce Dobra” – tu otrzymasz ubranie, żywność i środki czystości

W budynku przy ul. Dworcowej 7A działa "Miejsce Dobra". To stworzone przez wolontariuszy,
społeczników, przedstawicieli różnych środowisk centrum pomocy dla uchodźców z Ukrainy.
"Miejsce Dobra" mieści się przy ul. Dworcowej 7A, na parterze dawnego "Hutnika".

Kod QR
Zeskanuj kod QR

na mapie

Miejsce Dobra
ul. Dworcowa 7A
https://goo.gl/maps/nzb6rMKCYTCeyQSN6
Kod Plus Code

Zeskanuj kod QR

na mapie

Dworzec PKP
ul. Kolejowa 1
https://goo.gl/maps/TYxzQ9ATk5cugSZu5
67J2+FX Konin

Oznaczenie
na mapie

Dworzec PKS
ul. Kolejowa 1
https://goo.gl/maps/552pq4P21Cka7D9V7
Kod Plus Code

66JX+GW Konin

Kod QR
Zeskanuj kod QR

Kod Plus Code
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w swoim telefonie

Kod QR

swoim telefonie

Oznaczenie

i przejdź do lokalizacji

Komunikacja

i przejdź do lokalizacji w

XIII.

66GX+PX Konin

w swoim telefonie

Oznaczenie

i przejdź do lokalizacji

Uchodźcy wojenni mogą tam skorzystać z oferowanej pomocy i wybrać potrzebne rzeczy.

Urząd Miejski w Koninie
plac Wolności 1
62-500 Konin
tel. 63 240 11 11
www.konin.pl

