
 

„Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji” 

 

 

Projekt nr 11/8-2017/OG-FAMI pn. Małopolska przyjazna cudzoziemcom –  

wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich 

  

2019 

Małopolska 
przyjazna 
cudzoziemcom 

MINIPORADNIK DLA OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH 
CZ. 3 MELDUNEK, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, 
POMOC SPOŁECZNA 

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska 

oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób 

wykorzystania udostępnionych informacji 

 



 

„Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji” 

1 

 

SPIS TREŚCI  

1 Meldunek obywateli państw trzecich .................................................................................................. 2 

2. Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców – obywateli państw trzecich ............................................ 5 

2.1 Ubezpieczenie obowiązkowe ........................................................................................................ 6 

2.2 Ubezpieczenie dobrowolne ........................................................................................................... 6 

3. System edukacji w Polsce .................................................................................................................... 7 

3.1 Zapisy dzieci do szkoły ................................................................................................................... 9 

3.2 Wsparcie cudzoziemców w dodatkowej nauce języka polskiego ................................................. 9 

4. Pomoc społeczna .............................................................................................................................. 11 

5 Przydatne adresy ................................................................................................................................ 13 

 

 

 

  



 

„Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji” 

2 

 

1 MELDUNEK OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH  

 

Musisz się zameldować w Polsce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Po przybyciu na terytorium Polski masz obowiązek zameldować się na pobyt czasowy lub 

pobyt stały, jeżeli zostaniesz tutaj dłużej niż 30 dni. 

 

30 

dni 

+ 

GDZIE? 
URZĄD  

MIASTA/GIMNY 

KIEDY? 4 DNI 

ILE? 0,00 PLN 
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Zameldowanie załatwisz od razu na miejscu i bez opłat. 

 

Musisz to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika najpóźniej w 4 dniu od momentu przybycia do miejsca 
zamieszkania w Urzędzie Miasta lub w Urzędzie Gminy, na terenie której jest Twój adres zamieszkania. 
Potwierdzenie zameldowania wydane przez Urząd Miasta/Gminy potrzebne jest  w trakcie procedury 
legalizacji pobytu na terytorium Polski. 

 

Zameldowanie na pobyt czasowy 

 
 Skompletuj dokumenty: 

 formularz zgłoszenia pobytu czasowego  wypełniony i podpisany  

 potwierdzenie pobytu w lokalu  na przykład: akt własności, umowa najmu, decyzja   administracyjna  

  ważny dokument podróży  na przykład: paszport, wiza 
 

Jeżeli przebywasz w Polsce bez obowiązku posiadania wizy lub na podstawie stempla, który potwierdza, 
że złożyłeś/łaś wniosek o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE musisz dodatkowo 
przedstawić jeden z wymienionych niżej dokumentów: 

 zaświadczenie tożsamości 

 karta pobytu  

 zgoda na pobyt tolerowany 

 zezwolenie na pobyt czasowy 

 zezwolenie na pobyt stały 

 zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 

 decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze 
względów humanitarnych 

 
 Idź do Urzędu Miasta/Gminy  

 

 złóż wniosek i wymagane dokumenty 

 poczekaj przy okienku na dokonanie meldunku 

 odbierz zaświadczenie o zameldowaniu 

 

Zameldowanie na pobyt stały 

 

Jeżeli zamierzasz na stałe zamieszkać w tej miejscowości i pod tym adresem - musisz zameldować się na 

pobyt stały. 

 Skompletuj dokumenty: 
 

 formularz zgłoszenia pobytu stałego  wypełniony i podpisany  

 potwierdzenie pobytu w lokalu  na przykład: akt własności, umowa najmu, decyzja   administracyjna  

 ważny dokument podróży (paszport, wiza)  lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo 
 
oraz jeden z wymienionych niżej dokumentów: 

 karta pobytu wydana do zezwolenia na pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt ze 
względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej lub nadania statusu uchodźcy 

 zgoda na pobyt tolerowany 
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 zezwolenie na pobyt stały  

 zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 

 decyzja o nadaniu statusu uchodźcy RP 

 udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej 

 zgoda na pobyt ze względów humanitarnych 
 

 Idź do Urzędu Miasta/Gminy  

 

 złóż wniosek i wymagane dokumenty 

 poczekaj przy okienku na dokonanie meldunku 

 odbierz zaświadczenie o zameldowaniu 
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2. UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE CUDZOZIEMCÓW – OBYWATELI PAŃSTW 

TRZECICH 

 

Ubezpieczenie zdrowotne uprawnia do korzystania ze świadczeń publicznej opieki zdrowotnej w razie 

zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, zagrożenia stanu życia, itp.  

Posiadając ubezpieczenie zdrowotne możesz również korzystać bezpłatnie z usług prowadzonych przez 

niepubliczne placówki służby zdrowia, które posiadają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem 

Zdrowia. 

Są dwa rodzaje ubezpieczenia zdrowotnego – obowiązkowe i dobrowolne.  

 
 

Do ubezpieczenia zdrowotnego może przystąpić cudzoziemiec, obywatel państwa trzeciego, który 

przebywa w Polsce na podstawie: 

 wizy wydanej w celu wykonywania pracy; 

 zezwolenia na pobyt czasowy – z wyłączeniem zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności 
wymagające krótkotrwałego pobytu; 

 zezwolenia na pobyt stały; 

 zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE; 

 zgody na pobyt ze względów humanitarnych; 

 zgody na pobyt tolerowany; 
 

ubezpiecznie 
zdrowotne

obowiązkowe

= ubezpiecza Cię 
pracodawca

dobrowolne 

= sam się 
ubezpieczasz
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a także osoby, które uzyskały w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub korzystają z ochrony 
czasowej. 

 

UWAGA: Cudzoziemcy, którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach 

konsularnych, misjach, misjach specjalnych lub instytucjach międzynarodowych, chyba, że umowy 

międzynarodowe stanowią inaczej, nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce. 

2.1 UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE 

Cudzoziemcy będący obywatelami państw trzecich podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu 

zdrowotnemu, jeżeli pracują w Polsce i dla polskiego pracodawcy/zleceniodawcy na podstawie umowy 

o pracę lub umowy zlecenia. 

Składkę za te osoby odprowadza pracodawca lub zleceniodawca. 

UWAGA:  Jeżeli pracujesz dla polskiej firmy, ale wykonujesz pracę poza granicami Polski, nie podlegasz 

obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. 

 

2.2 UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE 

Jeżeli przebywasz legalnie na terenie Polski, ale nie podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu 

zdrowotnemu, możesz ubezpieczyć się dobrowolnie w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu 

Zdrowia (NFZ), na terenie województwa, w którym mieszkasz. 

Ubezpieczenie dobrowolne następuje w drodze umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Po zawarciu 

umowy z NFZ, powinieneś zgłosić ten fakt w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).  

Jeżeli członkowie Twojej rodziny nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, masz 

obowiązek zgłosić ich także do ubezpieczenia w ZUS. 

Szczegółowe informacje na temat składania wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, 

wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne znajdziesz na stronie: 

https://www.gov.pl/zdrowie/ubezpiecz-sie-dobrowolnie.  

 

  

umowa o 
pracę/zlecenie

pracodawca musi Cię 
ubezpieczyć

umowa z NFZ 

zgłoszenie do ZUS (druk ZUS ZZA) 

jesteś  

ubezpieczony 

https://www.gov.pl/zdrowie/ubezpiecz-sie-dobrowolnie
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3. SYSTEM EDUKACJI W POLSCE 

 

Masz obowiązek nauki i prawo do nauki w Polsce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstytucja RP gwarantuje Ci prawo do nauki tak, jak  obywatelom polskim. 
 
W Polsce masz obowiązek nauki do ukończenia 18 lat lub do ukończenia szkoły 
ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej tak, jak obywatel polski.  
 
Prawo do nauki i obowiązek nauki możesz realizować we wszystkich przedszkolach i szkołach  publicznych 
i niepublicznych, które finansowane są przez państwo polskie, na takich samych warunkach jak obywatele 
polscy.   
 
Obowiązek nauki dotyczy dzieci między 6-18 rokiem życia a rodzice lub prawni opiekunowie dziecka są 
odpowiedzialni za jego wykonanie. Niedopełnienie obowiązku nauki grozi sankcjami. 
 
Rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu a kończy w czerwcu następnego roku kalendarzowego.  

Dziecko 6-letnie  

Dziecko, które w danym roku kończy 6 lat rozpoczyna w tym roku naukę w przedszkolu lub oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej. Jest to obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, tak 

zwana „zerówka”.  

Dziecko 7-letnie 

Dziecko, które w danym roku kończy 7 lat rozpoczyna w tym roku naukę w szkole podstawowej. Nauka 

odbywa się  w rejonowych szkołach podstawowych. Jest też możliwość nauki w ramach nauczania 

indywidualnego lub w systemie domowym.  

Dziecko 15-letnie 

Dziecko, które w danym roku kończy 15 lat rozpoczyna w tym roku naukę w szkole ponadpodstawowej. 

Nauka trwa do 18 roku życia. Dziecko, które w trakcie roku szkolnego skończy 18 lat nadal ma prawo do 

bezpłatnego kontynuowania nauki do momentu ukończenia szkoły ponadpodstawowej.   

 

 

6-18  

lat 

obowiązek 
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Osoby dorosłe, mogą korzystać z nauki w publicznych: 
 

 szkołach dla dorosłych 

 szkołach policealnych 

 szkołach artystycznych  

 placówkach i kolegiach pracowników służb społecznych 

 oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych  
 
Jako osoba dorosła możesz korzystać z prawa do nauki jeżeli: 

 masz pochodzenie polskie (przepisy o repatriacji) 

 posiadasz na terenie RP zezwolenie na pobyt stały   

 posiadasz ważną kartę Polaka 

 jesteś uprawniony/a zgodnie z umowami międzynarodowymi 

 posiadasz zgodę na pobyt tolerowany 

 korzystasz z ochrony czasowej  na terytorium RP 

 udzielono Ci na terytorium RP zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE 

 udzielono Ci na terytorium RP zezwolenia na pobyt czasowy: 
- w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji; 
- w celu połączenia z rodziną; 
- dla ofiar handlu ludźmi; 
- w związku z posiadaniem zezwolenia na pobyt czasowy rezydenta długoterminowego UE w innym państwie 

UE, jeżeli:  
o masz zamiar wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą; 
o masz zamiar rozpocząć/kontynuować na terenie RP studia lub szkolenie zawodowe; 
o wykażesz inne okoliczności uzasadniające Twój pobyt w Polsce; 

- jesteś członkiem rodziny cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia, ponieważ posiada on/ona 
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE w innym państwie UE i zamierza pracować, 
prowadzić firmę, studiować lub szkolić się w Polsce albo w inny sposób uzasadni swój pobyt na terenie RP, 
a Ty przebywałeś z nim/nią na terenie innego państwa UE i teraz przebywasz z nim/nią  w Polsce lub chcesz 
się  z nim/nią połączyć; 

 posiadasz kartę pobytu  z dostępem do rynku pracy, wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu 
wykonywania pracy w Polsce. 
 
W niektórych przypadkach z prawa do nauki możesz skorzystać Ty, a także dorośli członkowie Twojej 
rodziny, jeżeli: 

  

 nadano Ci status uchodźcy  

 udzielono Ci zgody na pobyt ze względów humanitarnych  

 udzielono Ci ochrony uzupełniającej  

18 +  

lat  

prawo 
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 ubiegasz się o udzielenie ochrony międzynarodowej 
 
Jeżeli nie spełniasz wyżej wymienionych warunków i nie możesz uczyć się na terytoriom RP bezpłatnie.  

W takim przypadku możesz korzystać z nauki w szkołach publicznych jeżeli: 

 otrzymasz stypendium przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej 

 otrzymasz stypendium przyznane przez szkołę, dyrektora szkoły lub organ prowadzący 

 opłacisz koszty nauki 

 

3.1 ZAPISY DZIECI DO SZKOŁY  

Przedszkola i szkoły podstawowe 
 
Dziecko do przedszkola i do szkoły podstawowej zapisuje się na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego. 
Gmina jest odpowiedzialna za organizację nauki i wychowania przedszkolnego i szkolnego.  
Gmina ustala terminy rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych – zwykle jest to marzec/kwiecień. 
Zapisu można dokonać osobiście w sekretariacie szkoły lub – w niektórych gminach - elektronicznie.  
 
WAŻNE: W Polsce obowiązuje rejonizacja publicznych szkół podstawowych. Oznacza to, że dzieci, które 
mieszkają w obwodzie danej szkoły  przyjmowane są  do I klasy z urzędu.  Natomiast dzieci, które mieszkają 
w innym obwodzie mogą być zapisane do danej szkoły na wniosek rodziców, pod warunkiem, że szkoła 
dysponuje wolnymi miejscami.  
 
Szkoły ponadpodstawowe 
 
Powiat jest odpowiedzialny za realizację nauki w szkołach ponadpodstawowych.  
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej składa uczeń – absolwent szkoły podstawowej.  Wiele 
szkół  prowadzi zapisy elektroniczne. 
Terminy rekrutacji ustala kurator oświaty.  
 
Podczas zapisu do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej: 

 składasz wymagane dokumenty  

 nie musisz nostryfikować dokumentów  

 

Podczas rekrutacji do szkoły policealnej: 

 musisz posiadać wykształcenie średnie (ponadpodstawowe) 

 świadectwo potwierdzające wykształcenie średnie uzyskane w innym kraju może być uznane w Polsce z 
mocy prawa lub decyzją kuratora oświaty 

 

3.2 WSPARCIE CUDZOZIEMCÓW W DODATKOWEJ NAUCE JĘZYKA POLSKIEGO 

Polska gwarantuje prawo do bezpłatnej pomocy w nauce języka polskiego dla cudzoziemców, którzy 
podlegają obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki.  

 

Jeżeli nie znasz języka polskiego lub znasz go na poziomie niewystarczającym do nauki w polskiej szkole 
możesz skorzystać z dodatkowej nauki języka polskiego. Szkoła, w której się uczysz ma obowiązek 
zorganizowania dodatkowych zajęć z nauki z języka polskiego. Lekcje prowadzone są indywidualnie lub w 
grupach. Szkoła zapewnia nie mniej, niż 2 godziny lekcyjne nauki tygodniowo. 

 



 

„Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji” 

10 

 

Ponadto, także Twój nauczyciel z danego przedmiotu może wskazać konieczność uzupełnienia różnic z tego 
przedmiotu i skierować Cię na zajęcia wyrównawcze  z tego przedmiotu. Zajęcia prowadzone są 
indywidualnie lub grupowo w formie dodatkowej 1 lekcji w tygodniu.  
Z dodatkowych lekcji języka polskiego oraz zajęć wyrównawczych możesz korzystać nie dłużej niż 12 
miesięcy,  w łącznej  ilości nie większej niż 5 godzin lekcyjnych tygodniowo.  
 
W szkole może także powstać oddział przygotowawczy dla osób, które nie znają języka polskiego lub znają 
go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki lub wymagają zajęć wyrównawczych. Oddział 
wyrównawczy może składać się maksymalnie z 15 uczniów.  
 
W szkołach artystycznych, specjalnych, sportowych, mistrzostwa sportowego oraz w szkołach dla dorosłych 
nie organizuje się oddziałów przygotowawczych. W tych szkołach  możliwe jest zorganizowanie dla 
cudzoziemców nauki języka i kultury kraju pochodzenia. Zajęcia może zorganizować placówka 
dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia, która działa w Polsce albo stowarzyszenie kulturalno-
oświatowe  danej narodowości. Organ prowadzący szkołę musi wyrazić zgodę na prowadzenie zajęć nauki 
języka i kultury. Zajęcia organizuje się w porozumieniu z dyrektorem szkoły, który udostępnia nieodpłatnie 
pomieszczenie i pomoce dydaktyczne. Zajęcia są bezpłatne ale warunkiem ich zorganizowania jest 
zgłoszenie do udziału  co najmniej 15 cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu. 
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4. POMOC SPOŁECZNA  

 

Pomoc społeczna polega na wsparciu specjalistycznym lub finansowym osób i rodzin potrzebujących 

pomocy w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, których sami nie są w stanie przezwyciężyć 

wykorzystując swoje uprawnienia, możliwości i środki finansowe.  

Prawo do świadczeń społecznych posiadają cudzoziemcy będący obywatelami państw trzecich, którzy 

przebywają w Polsce na podstawie: 

 zezwolenia na pobyt stały, 

 zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 

 zezwolenia na pobyt czasowy wydanego w celu połączenia się z rodziną wydanego dla cudzoziemca, który 
przybywa lub przebywa  na terytorium RP w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny 
cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP posiadającego status uchodźcy, 

 zezwolenia na pobyt czasowy wydanego ze względu na posiadanie zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego wydane przez inne państwo członkowskie UE i zamiar wykonywania pracy lub 
prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP na podstawie przepisów obowiązujących w tym 
zakresie na tym terytorium, 

 zezwolenia na pobyt czasowy wydanego ze względu na posiadanie zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego wydane przez inne państwo członkowskie UE i zamiar podjęcia lub kontynuowania na 
terytorium RP studiów lub szkolenia zawodowego, 

 zezwolenia na pobyt czasowy wydanego ze względu na posiadanie zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego wydane przez inne państwo członkowskie UE i wykazanie, że zachodzą inne okoliczności 
uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium RP, 

 uzyskanego w RP statusu uchodźcy, 

 uzyskanej w RP ochrony uzupełniającej. 
 

Do świadczeń z pomocy społecznej w postaci schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku 

celowego mają także osoby: 

 posiadające pobyt ze względów humanitarnych 

 mające zgodę na pobyt tolerowany 
 
 

Ponadto, prawo do świadczeń z pomocy społecznej w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, 

niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego posiadają również cudzoziemcy, którzy: 

 posiadają zaświadczenie potwierdzające domniemanie, że są ofiarą handlu ludźmi, 

 posiadają zezwolenie na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi. 

 

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizują gminne/miejskie ośrodki pomocy społecznej (GOPS/MOPS) 

oraz powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR). 

 

Jeśli Ty lub Twoja rodzina chce skorzystać ze świadczeń pomocy społecznej, zgłoś się do ośrodka pomocy 

społecznej tam, gdzie mieszkasz. 
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Praca socjalna     

Bilet kredytowany     

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

Pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie 

Sprawienie pogrzebu 

Posiłek 

Niezbędne ubrania 

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych 
domach pomocy 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz ośrodkach wsparcia 

Mieszkanie chronione 

Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej 

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych w tym:  w mieszkaniu 
chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie   

w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych 

 

 

 

 

 

W jakiej formie możesz otrzymać pomoc? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIADCZENIA

pieniężne

GOPS (MOPS):

zasiłek:

stały, okresowy, celowy, 
specjalny zasiłek celowy, 

zasiłek i pożyczka na 
ekonomiczne 

usamodzielnienie się

Wynagrodzenie dla 
opiekuna 
z tytułu 

sprawowania opieki 
przyznane 
przez sąd

PCPR

Świadczenie pieniężne na 
utrzymanie i pokrycie 

wydatków związanych z nauką 
języka polskiego dla 

cudzoziemców, którzy uzyskali 
w RP status uchodźcy, ochronę 
uzupełniającą lub zezwolenie 

na pobyt czasowy udzielone w 
celu połączenia się z rodziną 

wydane dla cudzoziemca, który 
przybywa lub przebywa  na 

terytorium RP w celu 
połączenia się z rodziną i jest 

członkiem rodziny cudzoziemca 
zamieszkującego na terytorium 

RP posiadającego status 
uchodźcy

Pomoc na 
usamodzielnienie

lub kontynuowanie 
nauki

niepieniężne

GOPS (MOPS) PCPR

Poradnictwo

specjalistyczne

Interwencja 
kryzysowa, 
schronienie
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5 PRZYDATNE ADRESY 

Instytucje publiczne 

Nazwa i adres instytucji Załatwisz tu między innymi sprawy związane z: 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie 

ul. Przy Rondzie 6 
31-547 Kraków 

tel. 12 39 21 854 
fax 12 422 30 19 

e-mail: wo@malopolska.uw.gov.pl 
 

Delegatura urzędu w Nowym Sączu 
ul. Jagiellońska 52 
33-300 Nowy Sącz 

tel. 18 540 22 00, 18 540 24 99 

  legalizacją pobytu cudzoziemców, 

 zezwoleniem na pracę, 

 rejestracją zaproszeń cudzoziemców. 
cudzoziemców. 

Oddział do Spraw Integracji Cudzoziemców 
Wydział Polityki Społecznej 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie 
PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY 

ul. Basztowa 22 
31-156 Kraków 

tel. 12 39 21 588 
ePUAP (adres skrytki): /ag9300lhke/skrytka 

e-mail: wp@malopolska.uw.gov.pl 
 

Delegatura urzędu w Nowym Sączu 
PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY 

ul. Jagiellońska 52 
33-300 Nowy Sącz 

tel. 18 540 22 00, 18 540 24 99 

 poradnictwem w zakresie administracyjno 
prawnym i kulturowym, 

 wsparciem psychologicznym, 

 zapisami na bezpłatne kursy języka polskiego, 

 zapisami na kursy adaptacyjne. 

Urząd Miasta Krakowa 
Pl. Wszystkich Świętych 3-4 

31-001 Kraków 
tel. 12 616 12 00, 12 616 12 07 

 meldunkiem stałym, 

 meldunkiem czasowym, 

 rejestracją samochodu, 

 potwierdzeniem rejestracji działalności 
gospodarczej w CEIDG, 

 rekrutacją do przedszkoli i szkół 
podstawowych. 

 
 

Urząd Miasta Nowego Sącza 
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz 

tel. 18 443 53 08 
e-mail: urzad@nowysacz.pl 

Urząd Miasta Tarnowa 
ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów 

tel. 14 688 24 00 
e-mail: umt@umt.tarnow.pl 

                                                                 

 Adres głównej siedziby Urzędu Miasta Krakowa, poszczególne sprawy można załatwić w odpowiednich Biurach i Wydziałach 
UMK. 

 Adres głównej siedziby Urzędu Miasta Nowego Sącza, poszczególne sprawy można załatwić w odpowiednich Biurach 
i Wydziałach UMNS. 

 Adres głównej siedziby Urzędu Miasta Tarnowa, poszczególne sprawy można załatwić w odpowiednich Biurach i Wydziałach 
UMT. 

mailto:wo@malopolska.uw.gov.pl
mailto:wp@malopolska.uw.gov.pl
mailto:urzad@nowysacz.pl
mailto:umt@umt.tarnow.pl
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Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 
ul. Wąwozowa 34 

31-752 Kraków 
tel. 12 68 68 000 

e-mail: grodzki@gupkrakow.pl 

 rejestracja jako osoba 
bezrobotna/poszukująca pracy, 

 rejestracja oświadczeń o zamiarze 
powierzenia pracy cudzoziemcowi, 

 wydawanie zezwoleń na pracę sezonową. 

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego 
ul. Mazowiecka 21 

30-019 Kraków 
tel. 12 299 74 25 

email: krkrpow@uppk.pl 

Sądecki Urząd Pracy 
ul. Węgierska 146 
33-300 Nowy Sącz 
tel. :  18 44 89 282 

e-mail :  sup@sup.nowysacz.pl 

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu 
Nowosądeckiego 

ul. Nawojowska 118 
33-300 Nowy Sącz 
tel. 18 440 08 08 

e-mail: ko@pup.powiat-ns.pl 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 
Plac gen. J. Bema 3 

33-100 Tarnów 
tel. 14 68 82 300  

e-mail: krta@praca.gov.pl 
              up@up.tarnow.pl 

mailto:grodzki@gupkrakow.pl
mailto:krkrpow@uppk.pl
mailto:sup@sup.nowysacz.pl
mailto:krta@praca.gov.pl
mailto:up@up.tarnow.pl
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Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ 
ul. Ciemna 6 

31-053 Kraków 
tel. 12 29 88 386 

Adres do korespondencji (Kancelaria MOW NFZ) 
ul. Józefa 21 

31-056 Kraków 
Punkt Obsługi Ubezpieczonych 

ul. Batorego 24 
31-135 Kraków 

Delegatura w Nowym Sączu 
ul. Jagiellońska 52 
33-300 Nowy Sącz 
tel. 18 44 22 300 

e-mail: nowysacz@nfz-krakow.pl  
Delegatura w Nowym Targu 

ul. Jana Kazimierza 22 
34-400 Nowy Targ 
tel. 18 26 49 582 

e-mail: nowytarg@nfz-krakow.pl 
Delegatura w Tarnowie 

al. Solidarności 5-9 
33-100 Tarnów 

tel. 14 69 63 155 
e-mail: tarnow@nfz-krakow.pl 

 sprawy związane z obowiązkowym 
i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym 

Kuratorium Oświaty w Krakowie 
ul. Ujastek 1 

31-752 Kraków 
tel. 12 448 11 10 

e-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl 

 nadzorem merytorycznym nad publicznymi 
i niepublicznymi przedszkolami, innymi 
formami wychowania przedszkolnego, 
szkołami (sposób realizacji programu 
nauczania i funkcji wychowawczych), 

 kontrolą organizacji odpoczynku dzieci 
i młodzieży na terenie województwa okresie 
ferii zimowych i wakacji letnich 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie 
ul. Józefińska 14 
30-529 Kraków 

tel. 12 616 54 27 
e-mail: do@mops.krakow.pl 

 świadczeniami  z zakresu pomocy społecznej 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Nowym Sączu 
ul. Żywiecka 13 

33-300 Nowy Sącz 
tel. 18 444 36 23, 444 3624 
e-mail: mops@nowysacz.pl 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Tarnowie 

aleja Matki Bożej Fatimskiej 9 
33-100 Tarnów 

tel. 14 688 20 20 
e-mail: mops@mops.tarnow.pl 

mailto:nowysacz@nfz-krakow.pl
mailto:nowytarg@nfz-krakow.pl
mailto:%20tarnow@nfz-krakow.pl
mailto:kurator@kuratorium.krakow.pl
mailto:do@mops.krakow.pl
mailto:mops@nowysacz.pl
mailto:mops@mops.tarnow.pl
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Organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz cudzoziemców 

Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego 
 im. Mikołaja Reja 

ul. Nad Potokiem 20 
Kraków 

tel. 606 131 281 lub 516 983 170 
zarzad@fundacjareja.eu 

 

Celem Fundacji jest promocja kultury polskiej  
i języka polskiego na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej jak i poza jej granicami, budowanie 
podstaw dialogu międzykulturowego, 
propagowanie różnorodności kulturowej, 
wzmacnianie tożsamości kulturowej przy 
jednoczesnym budowaniu otwartości wobec 
innych kultur, działalność na rzecz integracji 
i przygotowania Polaków do sprostania wymogom 
społeczeństwa przyjmującego cudzoziemców, 
pomoc Polakom wyjeżdżającym  
z kraju i powracającym, współpraca z Polonią, 
podejmowanie działań na rzecz Polonii, 
współpraca z urzędami i instytucjami administracji 
publicznej oraz organizacjami zajmującymi się 
prawami człowieka i edukacją, współpraca z 
kościołami i związkami wyznaniowymi. 

Biuro Fundacji Zustricz 
ul. Karmelicka 34/204 

31-131 Kraków 
tel: 609 876 399 

e-mail: info@zustricz.pl 
 

Fundacja ZUSTRICZ działa na rzecz zbliżenia  
i współpracy narodów Europy Środkowo-
Wschodniej, przełamywania barier i stereotypów, 
rozwoju kultury i nauki. Zustricz poprzez swoje 
działania wspiera integrację Ukraińców 
mieszkających w Polsce, pomaga im w adaptacji do 
nowego środowiska oraz realizacji własnych 
inicjatyw. W ramach naszej działalności: 
prowadzimy warsztaty edukacyjno-integracyjne 
oraz spotkania tematyczne, udzielamy pomocy  
i wsparcia psychologicznego migrantom i ich 
rodzinom, organizujemy konferencje, akcje 
społeczne, imprezy kulturalne i integracyjne, 
w tym spotkania z ludźmi kultury i nauki, wieczory 
literackie, pokazy filmowe. Staramy się stwarzać 
przestrzeń dla wzajemnego poznania się  
i zrozumienia osób różnych narodowości, języków  
i religii. 

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL 
www.interkulturalni.pl 

e-mail: biuro@interkulturalni.pl 
 

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL zostało 
założone przez grupę psychologów, prawników  
i kulturoznawców. Misją Stowarzyszenia jest 
działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa 
otwartego i wielokulturowego. Formy realizacji 
zadań: 
- działania na rzecz zmiany systemu prawnego 
(rzecznictwo, akcje uświadamiające, działania 
nadzorcze  i wypracowywanie rozwiązań) 
- edukacja kulturowa (w przedszkolach, szkołach, 
uniwersytetach, instytucjach publicznych, firmach) 
- promowanie różnych kultur  
- programy integracyjne (empowerment – pomoc  
w legalizacji pobytu, nauka polskiego, doradztwo 

mailto:zarzad@fundacjareja.eu
mailto:info@zustricz.pl
http://www.interkulturalni.pl/
mailto:biuro@interkulturalni.pl
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zawodowe, pomoc w akulturacji i budowaniu sieci 
społecznej) 

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej “U-
WORK” 

ul. Batorego 2/28 (III p.) 
fundacja@u-work.pl 

u-work.pl 
tel. 501 868 805 

 

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej “U-
WORK” działa na rzecz obcokrajowców 
zamieszkałych w Krakowie, pomaga im lepiej 
integrować się z Polakami, wspiera studentów 
krakowskich uczelni, wspiera również w zakresie 
pytań na temat legalizacji pobytu cudzoziemców i 
innych kwestii prawnych. W ramach Fundacji 
prowadzone jest kilka projektów, skierowanych do 
cudzoziemców, jednym z nich jest “Centrum 
Wsparcia Przedsiębiorczości Obcokrajowców”. 
Głównym założeniem projektu jest doradztwo na 
temat zakładania i prowadzenia firmy w Polsce 
przez cudzoziemców. W ramach projektu  
prowadzone są szkolenia z zasad prowadzenia 
firmy, sposobów prowadzenia księgowości oraz 
z elementów prawa pracy i zatrudnienia 
pracowników. Te wszystkie informacje udzielamy 
również na konsultacjach indywidualnych dla 
zainteresowanych osób. Innymi projektami 
prowadzonymi w ramach Fundacji są: 

● “Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców” 

z konsultacjami dostępnymi w różnych językach, 

działa w ramach programu “Otwarty Kraków”; 

● Polsko-Ukraińskie Warsztaty Kulinarno-Edukacyjne 

praktyki studenckie, wolontariat dla wszystkich 

chętnych, organizacja wydarzeń integracyjnych 

działania przeciwko zagrożeniu wykluczeniem 

społecznym migrantów. 

 
Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców jest 
miejscem, gdzie każdy obcokrajowiec zamieszkały 
w Krakowie może uzyskać niezbędne informację w 
zakresie prawa i legalizacji pobytu, wsparcie 
psychologiczne, informacje dotyczące systemu 
edukacji w Polsce - wszystko to działa w formie 
konsultacji specjalistycznych oraz spotkań 
tematycznych. W ramach Punktu realizowane są 
także konsultacje z ekspertami ZUS-u, a także 
z Państwową Inspekcją Pracy. Nasi konsultanci 
i wolontariusze udzielają pomocy w języku 
polskim, angielskim, ukraińskim, i rosyjskim, a po 
uprzednim uzgodnieniu także w innych językach, 
na przykład w języku hiszpańskim albo arabskim. 
Wszystkich chętnych zapraszamy do zwiększenia 
swojej wiedzy oraz aktywności obywatelskiej. 
tel. +48 12 312 06 46 
info.migrant@krakow.pl 

mailto:fundacja@u-work.pl


 

„Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji” 

18 

 

 

 


