
Punkt Informacyjny dla osób i organizacji wpierających
uchodźców z Ukrainy 

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24 
od poniedziałku do soboty w godzinach 08:00-16:00

tel. 22-443-55-86, email: pragapoludnie.dlaukrainy@um.warszawa.pl
FB: Praga-Południe: Dla Ukrainy

 
Tu znajdziesz informacje dotyczące gdzie szukać: 

pracy, pomocy medycznej, informacje urzędowe: PESEL, 
świadczenia pieniężne dla osób z Ukrainy, edukacji, zajęć

dodatkowych dla dzieci i inne.
 

Na miejscu: 
bezpłatny dostęp do komputera z internetem 

Free Shop: możliwość nabycia rzeczy, kosmetyków nieodpłatnie 
Kurs języka polskiego
Punkt zbiórki rzeczy

Dyżury Radcy Prawnego z Krajowej Izby Radców Prawnych 
 

Dojazd autobusem nr 135, 311 
przystanek J. Nowaka-Jeziorańskiego 01

Punkt Informacyjny w Terminalu Kultury Gocław 
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Пункт з отримання інформації та підтримки 
для біженців з України. 

Адреса: вул. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24
Години роботи: пн - сб з 08.00 - 16.00

Телефон: 224435586 
E-mail: pragapoludnie.dlaukrainy@um.warszawa.pl

Фейсбук сторінка: Praga-Południe: Dla Ukrainy
 

Тут знайдеш інформацію щодо місця пошуку роботи, медичної
допомоги, адміністраційної інформації, отримання коду PESEL та

грошової підтримки для осіб 
з України. 

 
Інформація, що стосується освіти й додаткових занять для дітей

 
В пункті наявні: 

Безкоштовний доступ до комп’ютерів 
Free Shop - можливість отримати речі, косметику без жодних оплат 

Курс польської мови 
Пункт збору речей 

Правничий радник від Державної палати юридичних консультантів 
 

Інформаційний пункт розташовано в Терміналі Культури у Гоцлаві
навпроти зупинки Nowaka-Jeziorańskiego 01.

 
Адміністрація району Прага-Південь у Варшаві 

 
Дістатися до адміністрації можна автобусами № 135 та 311
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