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JAK WSPIERAĆ PRZYJMOWANYCH UCHODŹCÓW/ JAK DORADZAĆ RODZINOM 

PRZYJMUJĄCYM UCHODŹCÓW 

Poniżej znajduje się opis najistotniejszych na ten moment obszarów pomocy takich jak: 

• formalności, 

• jedzenie, 

• paczki, 

• ubrania, 

• miejsca noclegowe, 

• wolontariat, 

• możliwość zorganizowania opieki nad dziećmi. 

 

Jeśli nie znajdziesz poniżej odpowiedzi na Twój problem, skontaktuj się z pracownikami 

Caritas działającymi w ramach naszych punktów: 

 

 

 

 

 

 

Centrum Kryzysowe Caritas dla Uchodźców 
Кризовий центр Карітас для біженців

533 327 348 

Centrum Informacyjno-Doradcze dla 
Cudzoziemców Caritas*

• 533 327 342

• cudzoziemcy@caritas.gda.pl



Caritas Archidiecezji Gdańskiej 

 
 

FORMALNOŚCI 

Uchodźcy powinni być zarejestrowani (to znaczy mieć stempel w paszporcie o przekroczeniu granicy). 

Można to zrobić w wybranych punktach: 

Punkt informacyjny - 
Dworzec Główny 
Gdańsk 

informacja dla osób przyjeżdżających - stamtąd będą kierować do punktu recepcyjnego  

Punkt Recepcyjny 
Gdańsk  - Za murami 
2/10 

prowadzony jest przez Harcerzy ZHP pod nadzorem wojewody pomorskiego i zajmuje się 
tylko sprawami mieszkaniowymi – kierują osoby do hoteli – nie do osób prywatnych, bo nie 
ma takich procedur  
Infoukraina.pomorskie@gdansk.uw.gov.pl  

Punkt Recepcyjny 
Gdańsk – Dolna Brama 
8  

ma możliwości kompleksowego zaopiekowania się nowoprzybyłymi osobami z Ukrainy. Po 
rejestracji i wstępnym wywiadzie, osoby mogą być przekierowane na konsultacje:  
- z przedstawicielami MOPR, w celu umieszczenia dzieci w placówkach szkolnych,  
- Urzędu miejskiego i Wojewódzkiego aby wszcząć rejestracje jako uchodźcy – lub nie,  
- otrzymują paczkę żywnościową, bony sodexo,  
- zostaje im zapewniony nocleg  

Punkt recepcyjny – 
Sopot 

Sopot Al. Niepodległości / Marynarzy  (obok boiska IILO) Czynne całodobowo, 
ukraina@sopot.pl 

Punkt recepcyjny - 
Gdynia 

PKP Gdynia Gł. Pl. Konstytucji 1 – całodobowa obsługa po ukraińsku 723236666 

 

• LEGALNOŚĆ POBYTU 
Jeżeli obywatel Ukrainy wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 
lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym 
terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. (czyli do 24 sierpnia 
2023 r. !) 

• PESEL 
WAŻNE: 
- PSESL nie jest obowiązkowy – jest dla tych osób, które chcą skorzystać z zasiłków, szkół, iść do pracy; 
- NIE MA wyznaczonego terminu, w którym trzeba złożyć wniosek o PESEL. 
 
Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny po 
przekroczeniu polskiej granicy po 24 lutego 2022 r., na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie 
wykonawczym gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadaje się numer PESEL. 
Po co? – świadczenia socjalne, zatrudnienie, leczenie... 
Wniosek składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, 
opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez 
pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę. Wymagana fotografia. 
W Gdańsku działają dwa punkty:  

• Gdańskie Centrum Świadczeń ul. Kartuska 32/34 
• Zespół Obsługi Mieszkańców nr 4, Wilanowska 2 

są czynne w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. od 7 do 16, w środy od godz. 7 do 17, soboty od 
godz. 9 do 14. 
 
 

mailto:ukraina@sopot.pl
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W Gdyni: 
• Centrum Obsługi Mieszkańca, w CH Riviera przy ul. Kazimierza Górskiego 2, na pierwszym piętrze, 

czynny od poniedziałku do soboty od godz. 10 do 18. 
W Sopocie: 
wniosek można złożyć w budynku dawnej sali gimnastycznej  

• Zespół Szkół Handlowych przy ul. Kościuszki 20 (dawna sala gimnastyczna) 
Punkt jest czynny w poniedziałki od godz. 10 do 18, w wtorki, w środy, w czwartki: od godz. 8 do 16, w 
piątek od 7:30 do 15:30. 

• ZATRUDNIENIE 
Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 
okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami – przez te 18 miesięcy, tj. do 24 sierpnia 2023 r., 
bez żadnych zezwoleń. 
Tylko jeden warunek - jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni (w 
pierwotnym projekcie było 7 dni) od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy 
właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy 
temu obywatelowi. 
Powiadomienie następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - praca.gov.pl. 

• ŚWIADCZENIA pieniężne 
Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej na podstawie specustawy, przysługuje prawo do: 
1) świadczeń rodzinnych, 
2) świadczenia wychowawczego, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na 
terytorium Polski, 
3) świadczenia dobry start, 
4) rodzinnego kapitału opiekuńczego, 
5) dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, 
klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. 
 
Obywatelowi Ukrainy przebywającemu w Polsce w ramach specustawy i który został wpisany do rejestru 
PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, 
przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki 
higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. 
 

• PASZPORT BIOMETRYCZNY 
Jeśli ktoś wjechał do Polski na podstawie paszportu biometrycznego, w ramach ruchu bezwizowego, 
obowiązują go stosowane dotąd zasady i nie podlega specustawie. 
 

• ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Obywatel Ukrainy przebywający w Polsce na podstawie specustawy, jest uprawniony do opieki medycznej 

udzielanej na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach 

i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym 

przysługuje prawo do świadczeń z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej. 

Aby skorzystać z pomocy medycznej nie jest potrzebny numer PESEL. 

 JEDZENIE  

Obecnie można skorzystać z: 
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CIEPŁE POSIŁKI - codziennie 

• Sopot, al. Niepodległości 778 (Jadłodajnia Caritas) w godzinach 13-15, 

• Gdańsk, ul. Fromborska 24 (Centrum Pomocowe), w godzinach 13-17, 

• Gdynia, ul. Morska 97 (Bar Mleczny Domowy), posiłki wydawane na podstawie talonów, 

PACZKI Z JEDZENIEM: 

• Sopot, al. Niepodległości 778 (Jadłodajnia Caritas) codziennie w godzinach 8-16 

• Gdańsk, ul. Fromborska 24 (Centrum Pomocowe Caritas), całodobowo, 

• Rumia, ul. Ks. Gierosa 8a, (Centrum Pomocowe Caritas), pn-pt, w godzinach 8-16, 

• Gdynia, Ul. Jęczmienna 8, 81-809 Gdynia (Centrum Pomocowe Caritas im. Św. O. Pio w Gdyni,) codziennie od 

godz. 10:00 do 13:00; 

• Gdynia, Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Gen. J. Hallera 9, 81- 453 Gdynia, codziennie od godz. 10:00 do 13:00 

(za wydawanie paczek odpowiedzialny jest Parafialny Zespół Caritas z Parafii św. Antoniego Padewskiego); 

• Gdynia, Parafia Św. Andrzeja Boboli w Gdyni, Plac św. Andrzeja 1, 81-168 Gdynia Obłuże, pon.-pt. od godz. 

16:00 – 18:00 

DOFINANSOWANIE OBIADÓW DLA SZKÓŁ: 

Palcówki Szkolne mogą wnioskować o dofinansowanie posiłków do nowoprzyjętych do placówek uczniów. 

Kontakt: mkesicka@caritas.gda.pl 

ŚRODKI CZYSTOŚCI  

Jeśli ktoś potrzebuje środków czystości może zgłosić się do jednego z naszych punktów: 

• Sopot, al. Niepodległości 778 (Jadłodajnia Caritas), pn.-pt. w godzinach 8-16 

• Gdańsk, ul. Fromborska 24 (Centrum Pomocowe Caritas),  całodobowo, 

• Rumia, ul. Ks. Gierosa 8a, (Centrum Pomocowe Caritas), pn-pt, w godzinach 8-16, 

• Gdynia, ul. Jęczmienna 8, (Centrum Pomocowe Caritas) codziennie, w godz. 8-19. 

ODZIEŻ 

Jeśli ktoś potrzebuje ubrań może zgłosić się do naszego punktu: 

• Centrum Odzieżowe Caritas „Za jeden uśmiech” – Gdańsk, ul. Zator-Przytockiego 3, czynne od 

poniedziałku do soboty w godzinach 10:00 - 15:00, tel. 791 180 343 

Aula Domu Katechetycznego przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdańsku (blisko 

przystanku SKM Wrzeszcz) 

• „Sklepik” - Sopot, al. Niepodległości 778 (jadłodajnia) czynne od poniedziałku do soboty w 

godzinach 8-16, 
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 MIEJSCA NOCLEGOWE DLA UCHODŹCÓW 

W zakresie poszukiwania miejsc noclegowych dla uchodźców współpracujemy przede wszystkim z 

parafiami, zgromadzeniami zakonnymi, domami rekolekcyjnymi: 

Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Jurata 

Parafia ś. Katarzyny Aleksandryjskiej, Krokowa 

Sanktuarium Pasyjno- Maryjne, Wejherowo 

Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Gdańsk 

Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie, 

Parafia Podwyższenia Krzyża w Gdyni, 

Parafia św. Bernarda w Sopocie, 

Siostry Zmartwychwstanki, Rumia, 

Siostry Matki Bożej Miłosierdzia, Gdańsk, 

Parafia św. Stanisława bp i Męczennika i bł. Karoliny Kózkówny, Leźno, 

Parafia św. Faustyny, Puck, 

Siostry Benedyktynki, Gdańsk, 

Zgromadzenie zakonne Sióstr Salezjanek, Rumia, 

Parafia Chrystusa Króla, Gdańsk, 

Siostry Pallotynki, Gdańsk, 

Parafia św. Ap. Piotra i Pawła, Puck, 

Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Gdańsk, 

Centrum Duszpasterstwa Młodzieży, Gdańsk, 

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Trąbi Wielkie (Dom rekolekcyjny), 

Dom Rekolekcyjny Archidiecezji Gdańskiej pod wezwaniem Św. Wojciecha, Straszyn, 

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Trąbki Wielkie, 

Ośrodek Turystyczny, Warzenko, 

Gościniec, Sopot, 

Dom Pojednania i Spotkań św. Maksymiliana Marii Kolbego, Gdańsk, 

Parafia św. Mikołaja, Szemud, 

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP, Władysławowo, 

Parafia Świętego Jana Bosko, Gdańsk, 
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Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Wejherowo, 

Siostry Brygidki, Gdańsk, 

Dom zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Gdańsku, 

Parafia Niepokalanego Serca Maryi, Wiślina, 

Dom Pojednania i Spotkań św. Maksymiliana Marii Kolbego, Franciszkanie Gdańsk, 

Parafia Chrystusa Zbawiciela, Gdańsk 

Kierujemy tam osoby przyjeżdżające do Trójmiasta w miarę występujących możliwości. Caritas przyjmuje 

także rodziny w Sopocie (Gościniec) oraz w Warzenku. 

Ponadto gotowość pomocy zgłaszają też do nas osoby prywatne – obecnie zadeklarowało się 120 rodzin, 

które mogą przyjąć około 300 osób, wiele z nich gości już u siebie uchodźców. 

 WOLONTARIAT 

Osoby oferujące się jako wolontariuszy zapisujemy poprzez formularz zgłoszeniowy. Będziemy ich 

informować o naszych potrzebach i ich angażować w miarę potrzeb. 

Pomoc będzie potrzebna jeszcze długo – budujemy zasoby. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT8FJOkwhAiseOHwZ0GHKFTLv2tTqtQpKecKe-

avCkJoqcVA/viewform 

DZIECI  

Opieka nad dziećmi ukraińskimi zorganizowana z myślą o dzieciach ukraińskich:  

1. Świetlica Caritas im. bł. Carlo Acutisa w Gdańsku - otwarcie środa 16.03.2022 
Otwarte: 

• Gdańsk - ul. Przemyska 21 (przy Parafii pw. św. Ojca Pio w Gdańsku) 
• poniedziałek - piątek 
• 13:30-16:00 

Zapraszamy dzieci Ukraińskie w wieku przedszkolnym i szkolnym  
 
2. Świetlica parafialna przy parafii Chrystusa Króla w Gdańsku 
Otwarte: 

• Gdańsk - ul. Bł. ks. Franciszka Rogaczewskiego 55 
• poniedziałek - piątek 
• 8:00 - 15:00 

 
Caritas ma także możliwość przyjmowania dzieci w swoich świetlicach: 
 
3.  Świetlica Caritas im. bł. Alicji Kotowskiej 
Otwarte: 

• Gdańsk - ul. Dobra 8 
• poniedziałek - piątek 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT8FJOkwhAiseOHwZ0GHKFTLv2tTqtQpKecKe-avCkJoqcVA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT8FJOkwhAiseOHwZ0GHKFTLv2tTqtQpKecKe-avCkJoqcVA/viewform
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• 10:00 - 18:00 
Zapraszamy dzieci Ukraińskie w wieku przedszkolnym i szkolnym  
 
4. Świetlic Caritas “Słoneczne Wzgórze” 
Otwarte: 

• Gdańsk - Trakt Św. Wojciecha 440 
• poniedziałek - piątek 
• 10:00 - 18:00 

Zapraszamy dzieci Ukraińskie w wieku przedszkolnym i szkolnym  
 
5. Świetlic Caritas “Pod kasztanem” 
Otwarte: 

• Gdańsk - ul. Brzegi 45 
• poniedziałek - piątek 
• 10:00 - 18:00 

Zapraszamy dzieci Ukraińskie w wieku przedszkolnym i szkolnym  
 
6. Młodzieżowa Placówka Wychowawcza Caritas 
Otwarte: 

• Sopot - ul. Sikorskiego 2A 
• poniedziałek - piątek 
• 10:00 - 18:00 

Zapraszamy dzieci Ukraińskie w wieku przedszkolnym i szkolnym  
 
7. Centrum Wsparcia dla Dzieci i młodzieży im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego 
Otwarte: 

• Gdańsk - ul. Jesionowa 6 
• poniedziałek - piątek 
• 10:00 - 18:00 

Zapraszamy dzieci Ukraińskie w wieku przedszkolnym i szkolnym  

 

 

Aktualizacja na temat naszych działań będzie prowadzona na bieżąco 

na naszej stronie www: 

https://www.caritas.gda.pl/pomoc-dla-uchodzcow-z-ukrainy-2/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.caritas.gda.pl/pomoc-dla-uchodzcow-z-ukrainy-2/
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*CENTRUM INFORMACYJNO-DORADCZE DLA CUDZOZIEMCÓW CARITAS 

KONTAKT: 

mail: cudzoziemcy@caritas.gda.pl 

telefon: +48 533 327 342 

Działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 

Otwarty nabór: 

- grupa wsparcia, 

- kursy językowe (Gdańsk, Sopot, Gdynia) 

ZAKRES POMOCY: 

- legalizacja pobytu, 

- pomoc prawna, 

- pomoc psychologiczna, 

- doradztwo zawodowe, 

- tłumaczenia przysięgłe 

 

 

 

POZA WYMIENIONYMI WYŻEJ DZIAŁANIAMI POMOCOWYMI CARITAS 

ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ PROWADZI 

 

MAGAZYN CENTRUM KRYZYSOWEGO DLA UCHODŹCÓW 

Uruchomiliśmy MAGAZYN na potrzeby działań Centrum Kryzysowego: 

ADRES: GDAŃSK, UL. KU UJŚCIU 58, kontakt tel.: 668 360 867 

Gromadzimy tam dary ze zbiórek, które są przeznaczone na transport na Ukrainę bądź na pomoc dla 

uchodźców. 

ZBIÓRKI RZECZOWE 

Prowadzimy zbiórkę: 

• Żywności z długim terminem przydatności do spożycia 

• Środków czystości i środków higieny  

• Potrzebne są także rzeczy nieużywane: bielizna, skarpetki, buty. 
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Gdzie można dostarczyć te produkty? 

PLACÓWKI CARITAS: 
ul. Ks. Gierosa 8a, RUMIA (GODZ. 8-16 pn-pt) 

ul. Jęczmienna 8, GDYNIA (całodobowo) 
ul. Fromborska 24, GDAŃSK (całodobowo) 
al. Niepodległości 778, SOPOT (godz. 8-16 pn-sb) (WJAZD OD SIKORSKIEGO 2) 

Parafia pw. bł. Michała Kozala w Pruszczu Gdańskim 
ul. Orzeszkowej 5 (godz. 16-19 pn-pt) 

Kościół Świętej Trójcy, Franciszkanie w Gdańsku 
ul. Świętej Trójcy 4 (godz. 9:00 – 17:00)  

Parafia NMP w Wejherowie 
ul. Rybacka 22 (godz. 17-18 wtorek) 

Parafia Wniebowzięcia NMP we Władysławowie 
ul. Żeromskiego 22 (godz. 9-13 pn-pt) 
 
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 
plac Władysława Bartoszewskiego 1 (godz. 8-22 pn-pt) 

ZBIÓRKA PIENIĘŻNA 

Na stronie internetowej uruchomiliśmy zbiórkę finansową. W wyszukiwarce można wpisać: 
Caritas Gdańsk zbiórka Ukraina 
Lub 
https://www.caritas.gda.pl/ i wejść w zbiórki 
dokładny link: 
https://www.caritas.gda.pl/zbiorka/?id_zbiorki=112  
lub poprzez przelew bankowy: 
Bank Millennium S.A. : 73 1160 2202 0000 0000 4857 0494 
 

https://www.caritas.gda.pl/
https://www.caritas.gda.pl/zbiorka/?id_zbiorki=112

