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1. Легалізація перебування
Візи
Дійсна віза дає право перебувати на території Польщі протягом зазначених в ній 
кількості днів.

Візи видають, як правило, консули, проте, сам факт отримання візи 
не звільняє від обов’язку ретельної перевірки обсягу прав цієї особи. 
По-перше, зверни увагу на дозволену кількість днів перебування, 
тому що, як правило, термін перебування відрізняється від терміну дії 
візи (наприклад, 90 днів перебування протягом 180 днів дії візи). Крім 
того, перевір чи дозволяє діюча віза в’їзд одноразовий чи дозволяє 
багаторазово перетинати кордон (звісно при наявності дійсного 
проїзного документу). В другому випадку, на візі має бути позначка 
«MULT». По-третє, визнач, яка мета видачі зазначена у візі (вона 
зазначена цифрами) і чи співпадає з реальною метою перебування. 
Це може мати значення в різних ситуаціях, наприклад, заборонено 
працювати, маючи візу, видану з туристичною метою (01).

Продовження візи Воєводою під час знаходження іноземця на території Польщі можливо лише у 
виключних випадках, тому, якщо хочеш продовжити період перебування, маєш перед закінченням 
терміну дії візи подати заяву про видачу відповідного дозволу на перебування. Те саме стосується 
іноземця, який заїхав в Польщу на підставі безвізового режиму (звільнений від обов’язку отримання візи).

Дозволи на перебування 
Тимчасовий дозвіл на перебування видається іноземцю, який планує 
перебувати у Польщі більше 3-х місяців і має визначену мету 
перебування. Метою, на підставі якої іноземець може отримати дозвіл 
на тимчасове перебування можуть бути: праця, навчання, завершення 
навчання, волонтерство, наукові дослідження, стажування, ведення 
підприємницької діяльності, возз’єднання сім’ї та інші вагомі причини, 
які мають бути підтверджені.

Деякі іноземці можуть клопотати про дозвіл на постійне перебування. Це можуть бути: особи, 
що мають польське походження, особи, які мають діючу Карту Поляка, дружина / чоловік 
громадянина Польщі (які перебувають у шлюбі щонайменше 3 роки, а також перед складенням 
заяви безперервно 2 роки перебували в Польщі на підставі дозволу на тимчасове перебування).

Крім цього, закон передбачає отримання дозволу на перебування довготермінового резидента 
Європейського Союзу (ЄС), про отримання якого можуть клопотати іноземці, що легально 
перебувають у Польщі не менше 5 років, мають регулярне та стабільне джерело доходу, медичне 
страхування та документ, підтверджуючий знання польської мови. 

Заява про видачу відповідного дозволу на перебування подається Воєводі. Обов’язковою є особиста 
присутність в Управлінні Воєводському, надання відповідних документів та внесення гербової 
оплати.

Оплата за заяву:

тимчасове перебування
340 злотих (навчання, підприємницька діяльність)
440 злотих (преребування і робота)

постійне перебування / 
перебування довготермінового 

резидента ЄС

640 злотих
! Подання заяви на постійне перебування на підставі 
Картки Поляка є безкоштовним 

У випадку відмови в отриманні дозволу на перебування, маєш право подати 
заяву про повернення оплати.

У випадку, коли Воєвода прийме рішення про надання дозволу на перебування, 
отримаєш документ, підтверджуючий право перебування: картку перебування. 
При наявності дійсного проїзного документу (паспорту), картка перебування дає 
тобі право до багаторазового перетину польського кордону.

Оплата за картку перебування становить 50 злотих, також передбачено знижки 
для деяких груп іноземців. 

Вищезазначені правила стосуються іноземців, ЩО НЕ Є ГРОМАДЯНАМИ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ані членами родин громадян Європейського Союзу. 
Громадяни ЄС і члени їх родин можуть перебувати в Польщі на інших, менш 
формальних засадах.
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Громадянство Польщі 
Іноземець може отримати польське громадянство декількома шляхами. 
В практиці, частіше всього, це:

Надання польського громадянства 
Кожний іноземець, незалежно від підстави та терміну його 
перебування в Польщі, може безкоштовно подати заяву 
Президенту Польщі про надання польського громадянства за 
посередництвом Воєводи або Консула. Рішення у великій мірі 
залежить від обґрунтування заяви та інформації, яку іноземець 
до неї додасть. Президент може але не мусить надавати 
іноземцю польське громадянство. Відмова не виключає інших 
можливостей подання заяви на отримання громадянства.

Bизнання громадянином Польщі
Рішення в такій справі видає Воєвода. Умови є чітко визначеними і стосуються, як правило, тривалого 
перебування в Польщі на визначеній підставі. Основною умовою також є знання польської мови, що 
має бути підтверджене сертифікатом. 

Гербовий збір становить 219 злотих.

Важливі адреси:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, 
pl. Wolności 17, 
61-739 Poznań
infolinia tel. 61 850 87 77
http://www.poznan.uw.gov.pl/informacje-ogolne

Wydział Spraw Obywatelskich 
Punkt Obsługi Klienta w Sprawach Obywatelstwa Polskiego 
al. Niepodległości 16/18 
61-713 Poznań
http://www.poznan.uw.gov.pl/obsluga-klienta

2. Реєстрація і PESEL 
Реєстрація 

Реєстрація означає підтвердження місця перебування/проживання 
в Польщі за конкретною адресою. Слід пам’ятати, що реєстрація не 
дає жодних прав на володіння приміщенням; це єдине підтвердження 
того, що певна особа перебуває за вказаною нею адресою. Іноземець 
зобов’язаний зареєструватися, якщо має намір перебувати в Польщі 
більше 30 днів. Іноземець має зареєструватися не пізніше 4 дня по 
прибуттю за конкретною адресою. Не стосується це тільки громадян 
ЄС і членів їх родин, які мають 30 днів на реєстрацію. Важливим є те, 
що не можливо зареєструватися на період, більший ніж зазначений в 
документі, що дає право на перебування в Польщі. 

Щоб зареєструватися за зазначеною адресою, слід пред’явити 
в Управлінні міста (гміни) наступні документи:

 » паспорт або інший документ, що підтверджує особу;
 » документ, що підтверджує легальне перебування в Польщі (віза, картка перебування);
 » заповнений бланк заяви про реєстрацію;
 » документ, що підтверджує законне володіння помешканням (договір оренди, 

нотаріальний акт).

Реєстрацію також можна здійснити через Інтернет. Реєстрація є безкоштовною.

PESEL

Номер PESEL є унікальним 11-значним номером ідентифікаційним, 
який містить інформацію про дату народження, стать особи, якій його 
надано. Номер PESEL надається не тільки польським громадянам, 
а також іноземцям, що проживають в Польщі. Номер PESEL може 
також отримати іноземець, який не проживає у Польщі але мусить 
зазначити норму права, з якої виникає обов’язкова наявність цього 
номеру. 

Отримання номеру PESEL не є обов’язковим, проте, на практиці значно 
спрощує вирішення багатьох справ. Якщо, ще не маєш номеру PESEL, 
отримаєш його, здійснюючи реєстрацію.
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Важливі адреси:
Urząd Miasta Poznania 
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
ul. Gronowa22a, 61-655 Poznań
ul. 28 Czerwca 1956r. nr404, 601-441 Poznań

 

3. Робота в Польщі  
Правило є таке, що іноземець може працювати в Польщі, якщо 
дотримується в сукупності наступних умов:

 » перебуває в Польщі легально,
 » має дозвіл на роботу (у визначених випадках, описаних нижче, 

його можуть не вимагати);
 » підстава його перебування допускає працевлаштування (напр., 

це не може бути туристична віза або інший документ, що 
виключає працевлаштування). 

Робота без необхідного дозволу
Якщо ти є громадянином країни ЄС або Європейської економічної зони, Швейцарської 
Конфедерації або визначеним членом родини такого громадянина, маєш право працювати без 
необхідності отримання дозволу на роботу. 

Крім того, інколи правова підстава твого перебування (напр., статус біженця, дозвіл на постійне 
перебування, дозвіл на перебування резидента ЄС, дозвіл на тимчасове перебування, видане на 
підставі одруження з громадянином Республіки Польщі) або твій статус (напр.:особа є студентом 
денної форми навчання або випускником польського вищого навчального закладу) дають 
можливість працювати без дозволу на роботу. 

Якщо тебе цікавить, які умови дозволяють іноземцям працювати без дозволу на роботу, звернись 
за консультацією до Migrant Info Point (MIP).

 

Дозвіл на роботу
Якщо головною метою твого перебування у Польщі є робота, 
найкраще отримати єдиний дозвіл на тимчасове перебування 
і роботу. Заяву про отримання такого дозволу мусиш скласти 
сам до Управління Воєводського (твій роботодавець заповнює 
лише додаток до заяви).
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Дозвіл на тимчасове перебування і роботу
Якщо головною метою твого перебування у Польщі є робота, найкраще отримати єдиний дозвіл 
на тимчасове перебування і роботу. Заяву про отримання такого дозволу мусиш скласти сам до 
Управління Воєводського (твій роботодавець заповнює лише додаток до заяви).

Пам’ятай, що дозвіл на роботу та дозвіл на тимчасове 
перебування і роботу видається для кожного конкретного 
іноземця і дозволяє працювати лише у зазначеного 
роботодавця, на конкретній посаді, із заробітною платою не 
нижчою ніж зазначена, на визначену кількість годин роботи, 
протягом терміну визначеного датами. 

Якщо змінюєш роботодавця, посаду, кількість годин праці 
або твоя заробітна плата зменшилась, дозвіл має бути 
змінено або має бути видано новий дозвіл!

Заява про доручення виконання роботи іноземцю 
Якщо ти є громадянином Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови, Російської Федерації і України 
можеш короткостроково влаштуватися на роботу в Польщі (максимально до 6 місяців протягом 
наступних 12 місяців) без обов’язкового дозволу на роботу. Це означає, що після 6 місяців роботи 
мусиш припинити роботу або виїхати з Польщі на півроку, або виробити дозвіл на роботу/
дозвіл на тимчасове перебування і роботу. Обов’язковим проте, є внесення до реєстру заяви про 
доручення виконання роботи іноземцю. Заяву про намір доручити виконувати роботу іноземцю 
твій роботодавець реєструє в Повітовому Управлінні праці. Внесення до реєстру заяви (як і 
дозволу на роботу) дозволяє працювати тільки у вказаного роботодавця, на зазначених умовах.

Дозвіл на сезонні роботи
Сезонна робота це робота, що виконується в сільському господарстві, садівництві, туризмі 
в межах діяльності, яка рахується сезонною в період, що не перевищує 9 місяців протягом 
календарного року. Заява про дозвіл на сезонні роботи складає роботодавець в Повітовому 
Управлінні праці.

Договори 
Якщо хочеш влаштуватися на роботу в Польщі, пам’ятай про укладення 
договору зі своїм роботодавцем. Працевлаштування іноземців можливе 
на підставі різних видів договорів, найважливіші з яких:

Трудовий договір 

 » найвигідніший для працівника,
 » робота виконується у визначений час, у визначеному місці під керівництвом роботодавця 
 » роботодавець зобов’язаний сплачувати відрахування на соціальне та медичне страхування,
 » маєш право на відпустку, забезпечення у разі хвороби, медичне страхування та інші види 

забезпечення в системі соціального страхування.

Договір про надання послуг 

 » цивільно-правова форма договору,
 » укладений з особою, яка матиме змогу виконувати роботу самостійно, 

без контролю роботодавця;
 » роботодавець зобов’язаний сплачувати страхові внески за працівника 

у Фонд соціального страхування (ZUS)
 » працівник не має права на відпустку,
 » після закінчення договору роботодавець не зобов’язаний укладати 

договірна новий термін.

Договір підряду
 » цивільно-правова форма договору,
 » виконавець підряду зобов’язується надати результат роботи, передбачений договором, 

включених у договір (важливим є виконання замовлення, досягнення конкретного 
результату роботи);

 » роботодавець не надає жодного соціального забезпечення, тобто потрібно самому подбати 
про своє страхування. 
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Важливі адреси: 
Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
Wydział Spraw Cudzoziemców 
pl. Wolności 17, 61-738 Poznań
www.poznan.uw.gov.pl/informacje-ogolne

Powiatowy Urząd Pracy 
ul. Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań
вихiд: «B3», кiм. 5
www.pup.poznan.pl

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu 
ul. Św. Marcin 46/50, 61-891 Poznań
www.poznan.pip.gov.pl

4. Підприємницька діяльність 
Деякі іноземці можуть здійснювати в Польщі підприємницьку діяльність в таких самих 
формах, як і польські громадяни. А саме це стосується:

 » громадян ЄС та визначених членів їх родин,
 » іноземців, що перебувають на підставі дозволу на 

постійне перебування або дозволу на перебування 
довготермінового резидента ЄС;

 » іноземців, що перебувають на підставі тимчасового 
дозволу на перебування, отриманого на підставі 
навчання на денній формі, шлюбу з польським 
громадянином, по возз’єднання з сім’єю); 

 » осіб, що мають дійсну Картку Поляка;
 » іноземців, охоплених однією з форм міжнародного 

захисту (статус біженця, додатковий захист).

Решта іноземців можуть здійснювати господарську діяльність лише у формі товариств (spółek): 
командитного товариства, командитно-акціонерного товариства , товариства з обмеженою 
відповідальністю, акціонерного товариства. Найчастіше іноземці вибирають товариство з обмеженою 
відповідальністю через те, що його найлегше створити. 

реєстрація одноосібної 
господарської діяльності

- запис до реєстру CEIDG 
www.prod.ceidg.gov.pl
реєстрація безкоштовна
- заява подається: особисто/ через Інтернет / поштою
у Відділі господарської діяльності та сільського 
господарства ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

реєстрація-товариства
запис до Національного судового реєстру (KRS )
- реєстрація платна: від 250 до 500 злотих
- особисто / через Інтернет / поштою
- за посередництвом Окружного суду
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Важливо! Під час реєстрації підприємницької 
діяльності в Управлінні міста необхідно мати при 
собі документ, що підтверджує право здійснювати 
діяльність в такій формі (напр., рішення на підставі 
якого видано дозвіл на перебування).

 

У Познані проводять навчальні лекції та консультації щодо ведення підприємницької діяльності 
в Польщі. Вони відбуваються польською або англійською мовами, а також із перекладом на 
російську мову. 

Навчальні лекції та консультації проводяться:

Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa 
Urzędu Miasta Poznania
ul. 28 Czerwca 1956 r. 404
http://www.poznan.pl/poznanbiznespartner/

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości 
(Центр пiдтримки пiдприємства)
ul. Klasztorna 16, 61-772 Poznań
http://www.powp.poznan.pl/

5. Освіта
Дитячий садок і підготовча група 
Якщо твоя дитина має щонайменше 3 роки, можеш (але не мусиш) записати її до дитячого садка. 
Є можливість вибору між державним дитячим садком і приватним. Запис відбувається в березні 
кожного року. З метою запису дитини потрібно заповнити заяву та подати її до секретаріату дитячого 
садка. Якщо у дитячих садках є вільні місця, дітей можуть приймати також протягом року. 

Перед тим, як дитина піде до школи, вона має пройти обов’язкову річну дошкільну підготовку 
(підготовча група). Якщо дитині 5-6 років, варто записати її до підготовчої групи. Такі групи є у дитячому 
садку або у школі.

Школа
Діти розпочинають обов’язкове навчання в школі у році, в якому 
досягнуть 7 років. Дитина може відвідувати школу в своєму районі 
(найближчу до місця проживання) або ж школу в іншому районі. 

До першого класу державної початкової школи діти іноземців 
приймаються на таких самих умовах як і діти польських громадян – 
слід заповнити заяву та подати її дирекції школи. У випадку зі школою 
в іншому районі - школа не має обов’язку прийняти учня.

Щоб записати дитину до старшого класу, слід пред’явити свідоцтво 
або інший документ, що посвідчує закінчення відповідного класу за 
кордоном.

У Познані існують школи, в яких навчання відбувається англійською 
мовою.

Навчання в Польщі є обов’язковим до 18 років.
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Допомога у вивченні польської мови
Учні-іноземці мають право на навчання та опіку 
в усіх типах державних дитячих садків та шкіл до 
досягнення 18 років або до закінчення середньої 
школи на таких самих умовах, як і громадяни 
Польщі. Іноземні учні державних шкіл мають 
право на додаткове вивчення польської мови. 
Учень може також скористатися додатковими 
заняттями в межах предметів, які викладають 
у школі. Такі заняття є безкоштовними і можуть 
проводитись протягом 12 місяців.

Вища освіта

У Польщі можна навчатися в державних або приватних вищих навчальних закладах.

Існує система денного навчання (заняття відбуваються з понеділка до п’ятниці) та заочного 
навчання (заняття відбуваються у вихідні дні).

Як правило, навчання для іноземців у Польщі платне. Проте, якщо маєш Карту Поляка, дозвіл на 
постійне перебування або статус біженця, або є громадянином ЄС, можеш навчатися безкоштовно.

Якщо хочеш навчатися в Польщі, можеш подати заяву про прийняття на навчання безпосередньо 
до обраного вищого навчального закладу. Детальні умови навчання, права та обов’язки студента 
знайдеш в правилах навчання, які доступні в обраному навчальному закладі.

6. Лікування та страхування 

Лікування

Національна служба здоров’я — 
безкоштовно

Приватне — платне

Щоб безкоштовно користуватись послугами охорони здоров’я, потрібно застрахуватись у 
Національному фонді охорони здоров’я (NFZ). Якщо працюєш на підставі трудового договору 
або договору про надання послуг, матимеш страхування в межах Національного фонду охорони 
здоров’я. Працюючи на підставі вказаних вище договорів, можеш також безкоштовно включити 
до страхування свою сім’ю (чоловіка/дружину, дітей). Для цього потрібно звернутися до свого 
роботодавця.

Безкоштовно послугами національного фонду охорони здоров’я можуть 
також скористатись інші категорії іноземців (зокрема біженці, діти, які 
відвідують школу та інші).

Також можеш сам застрахуватись у межах Національного фонду 
охорони здоров’я. Для цього необхідно подати відповідну заяву у 
відділ Національного фонду охорони здоров’я відповідно до місця 
проживання. Страхові внески в цьому випадку оплачуєш самостійно на 
рахунок Національного фонду охорони здоров’я. Детальну інформацію 
отримаєш у Національному фонді охорони здоров’я. (NFZ) та Управлінні 
соціального захисту (ZUS).

СІМЕЙНИЙ ЛІКАР так званий лікар першого контакту — особа, яка першою лікує пацієнтів, записаних 
до неї. У разі потреби такий лікар видає спрямування до профільних фахівців або лікарні. Щоб 
записатись до сімейного лікаря тобі необхідно: вибрати медичний заклад, найближчий до місця 
твого проживання та взяти з собою документ, що підтверджує наявність страхування.
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Важливі адреси:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(в залежностi вiд мiсця проживання) 
I Oddział w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12
або II Oddział w Poznaniu, ul. Starołęcka 31
www.zus.pl

Centrum Inicjatyw Senioralnych
ul. Mielżyńskiego 24, 61-725 Poznań
www.centrumis.pl

8. Соціальна допомога 
Соціальну допомогу надають іноземцям, які отримали статус біженця 
або додатковий захист, або ж, які подали заяву на отримання такого 
статусу. Право на отримання соціальної допомоги мають також деякі 
інші групи осіб: іноземці, які мають дозвіл на постійне перебування 
або громадяни ЄС. У випадку потреби, мають право клопотати про 
різні форми соціальної допомоги (соціальна робота; покриття витрат, 
пов’язаних із вивченням польської мови; оплата внесків на медичне 
страхування або грошова допомога, призначена на утримання).

Іноземці, які стали жертвами торгівлею людьми, мають право на соціальну допомогу у формі 
психологічної підтримки, притулку, харчування, необхідного одягу та цільової фінансової допомоги.

. 

У випадках, які загрожують життю, потрібно 
дзвонити за номером 999, щоб викликати швидку 
допомогу або в екстрену службу за номером 112. 
 

Важливі адреси: 
Narodowy Fundusz Zdrowia (Wielkopolski Oddział Wojewódzki)
ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań
www.nfz-poznan.pl
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(в залежностi вiд мiсця проживання) 
I Oddział w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12 
61-001 Poznań либо II Oddział w Poznaniu, 
ul. Starołęcka 31, 61-361 Poznań
www.zus.pl

7. Пенсійне забезпечення 
Умови отримання пенсійного забезпечення одинакові як для польських громадян, так і для іноземців.
Для отримання пенсії потрібно:

 » мати соціальне страхування;
 » оплачувати внески;
 » досягнути пенсійного віку (жінки — 60 років, чоловіки — 65років);
 » мати мінімальний стаж соціального страхування  

Детальну інформацію щодо умов отримання права на пенсію та пенсійне забезпечення з Управління 
соціального захисту (ZUS) можна знайти на Інтернет-сторінці ZUS в закладці «Świadczenia». 

Якщо ти є пенсіонером (60+), варто відвідати Центр дозвілля для літніх людей (Centrum Inicjatyw 
Senioralnych), у якому організовують численні заходи, з можливістю залучення до волонтерської 
діяльності. Також у вказаному центрі є Пункт інформації 50+.
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9. Водійське посвідчення 
Ситуація водіїв, які отримали водійське посвідчення не в Польщі, 
залежить від того, в якій саме країні вони його отримали. Громадяни 
країн ЄС, Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну та Швейцарії можуть вільно 
користуватися своїм водійським посвідченням у Польщі. 

Проте, якщо водійське посвідчення було видане в іншій країні, ним 
можна користуватись у Польщі протягом перших 6 місяців після 
приїзду. Потім потрібно подати заяву про заміну закордонного 
водійського посвідчення. 

Важливо, аби до заяви долучити копію картки 
перебування, візи, іншого документу, який 
підтверджує право перебування в Польщі 
або посвідчення того, що іноземець навчається 
в Польщі не менше, ніж 6 місяців.

У деяких випадках для заміни закордонного водійського посвідчення потрібно буде скласти 
теоретичну частину екзамену для отримання водійського посвідчення. Існує можливість складення 
іспиту англійською мовою.

Важливі адреси: 

Якщо проживаєш в Познані: 
Urząd Miasta Poznania 
Wydział Spraw Obywatelskich I Uprawnień Komunikacyjnych w Poznaniu 
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
ul. Gronowa22a, 61-655 Poznań
ul. 28 Czerwca 1956r. nr404, 601-441 Poznań

Якщо ж проживаєш за межами Познані:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wydział komunikacji i transportu 
Ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Програма „Сім’я 500+”

У межах цієї програми виплачують щомісячну грошову допомогу у розмірі 500 злотих на кожну 
дитину до моменту досягнення нею 18-ти років, за умови, що іноземець має єдиний дозвіл на 
перебування і роботу і проживає в Польщі разом з родиною.

„Дитячі” — державна допомога у зв’язку з народженням дитини

Одноразово, протягом 12місяців від народження дитини один із батьків / опікунів може подати заяву 
про виплату «Дитячих» та отримати 1000 злотих. Право на отримання зазначеної допомоги належить 
певним групам іноземців (громадяни ЄС, особи, що мають дозвіл на постійне перебування, особи, що 
мають дозвіл на тимчасове перебування з доступом до ринку праці). 

Картка „Великої сім’ї”

Це картка для сімей, що виховують щонайменше 3 дітей. Картка пропонує систему знижок або 
додаткових пільг (наприклад, знижки на квитки, знижки на товари у визначених крамницях 
,використання певних привілеїв). Картка видається за заявою для кожного члена багатодітної родини, 
безкоштовно. Отримати її мають змогу певні групи іноземців (громадяни ЄС, особи, що мають дозвіл 
на постійне перебування, особи, що мають дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС та 
особи, охоплені однією з форм міжнародного захисту) 

Важливі адреси:
Poznańskie Centrum Świadczeń 
ul. Wszystkich Świętych 1, 61-842 Poznań
www.pcs-poznan.pl/index.php/pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
ul. Cześnikowska 18, 61-001 Poznań
mopr.poznan.pl/kontakt/
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10. Громадський транспорт 
Квитки та проїзна картка PEKA
Якщо користуєшся громадським транспортом нерегулярно, то найкращим вирішенням буде купівля 
одноразових квитків. Тимчасовий квиток розповсюджується на проїзд у трамваях та автобусах. 
Можеш замовити собі проїзну картку PEKA та користуватись електронним гаманцем (з формою 
оплати - передоплата), сплачуючи за стільки зупинок, скільки проїдеш або користуватись квитком 
на визначений час на одну або всі лінії.

Заяву на отримання проїзної картки PEKA можна скласти в пункті 
Управління міського транспорту (ZTM) або на Інтернет-сторінці:  
www.peka.poznan.pl. Виготовлення Картки PEKA є безкоштовним. Якщо маєш 
статус іноземного студента, що не досягнув 26 років і маєш дійсний на 
календарний рік міжнародний студентський квиток ISIC, можеш отримати 
50% знижку на квитки. Якщо сплачуєш податки у Познані, можеш купити 
Bilet Metropolitalny зі знижкою.

Якщо хочеш кудись доїхати але не знаєш, який саме трамвай/автобус туди 
можеш скористатись пошуковою системою: www.poznan.jakdojade.pl (також 
доступна мобільна версія). 

Для пересування по місту можеш користуватись міськими велосипедами, після здійснення попередньої 
реєстрації. Більше інформації знайдеш на Інтернет-сторінці „Poznański Rower Miejski”. 

Важливі адреси:

Zarząd Transportu Miejskiego 
(Бюро обслуживания клиентов)
ul. Matejki 59, pokój nr 0.03, 60-770 Poznań
www.ztm.poznan.pl/



Migrant Info Point
Św. Marcin (вулиця Святий Мартін) 78, кiм. 421
61-809 Познань

www.migrant.poznan.pl
Фейсбук: www.facebook.com/migrantinfopoint/

Електронна пошта: office@migrant.poznan.pl
Телефон: + 48 503 979 758
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