
Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją zadania dot. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa 
Obywatelskiego, finansowanego z budżetu Państwa, realizowanego przez Powiat 
Tatrzański, w załączeniu, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Zakopanem, 
przesyłamy informacje, przydatne w związku z pomocą dla uchodźców.  
--- 

ZASADY POMOCY CUDZOZIEMCOM W PUNKTACH NPP I NPO  
  

Zasady udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy są jednolite dla obywateli polskich i 
cudzoziemców. W szczególności - osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, powinna złożyć pisemne oświadczenie, 
że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 
W sposób oczywisty oferta dostępna jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem 
polskim. Nie pozostaje jednak w sprzeczności z przepisami ustawy skorzystanie z wizyty w 
punkcie w asyście tłumacza, jak również udzielenie porady z użyciem środków porozumiewania 
się na odległość. 
  
Dodatkowo, w ramach systemu nieodpłatnej pomocy Ministerstwo zainicjowało zbudowanie sieci 
punktów specjalistycznych, których lista jest dostępna pod 
adresem: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54 W szczególny sposób przydatne 
okazać się powinny punkty specjalizujące się w dziedzinie pomocy cudzoziemcom, w których do 
dyspozycji są specjaliści posługujący się językami obcymi. 
  
--- 

POMOC PRAWNA, PSYCHOLOGICZNA I MATERIALNA Z FUNDUSZU 
SPRAWIEDLIWOŚCI 
  

Wg informacji Ministerstwa Sprawiedliwości - uchodźcy mogą dodatkowo uzyskiwać wsparcie 
w ramach ogólnopolskiej sieci ośrodków pomocy pokrzywdzonym. Zasady korzystania i 
więcej informacji na stronie https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/  

  
Wykaz punktów na terenie całej Polski: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-
osrodek-pomocy/?fbclid=IwAR0I7XCyjy-
RpgY6HcYUIliHYwbpoqti7qYPhGHW5lfmP923CN33NsDx74c  
  
  
--- 

CAŁODOBOWA LINIA TELEFONICZNA POMOCY POKRZYWDZONYM 
FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI 
W języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim - tel. +48 222 309 900 
Фонд Юстицї надає невідкладну та безкоштовну допомогу жертвам злочинів, свідкам та їх 
родичам, у тому числі жертвам збройної агресії в Україні. 
Ви можете скористатися з безкоштовної: 
• юридична допомога, 
• психологічна допомога, 
• матеріальна допомога 
Список центрів, які надають допомогу по всій Польщі: 
https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/.../znajdz.../ 
Також рекомендуємо звертатися до цілодобової лінії допомоги потерпілим +48 222 309 900. 
Лінія довіри доступна цілодобово, 7 днів на тиждень, включаючи англійську, російську та 
українську мови. 

https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54
https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/?fbclid=IwAR0I7XCyjy-RpgY6HcYUIliHYwbpoqti7qYPhGHW5lfmP923CN33NsDx74c
https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/?fbclid=IwAR0I7XCyjy-RpgY6HcYUIliHYwbpoqti7qYPhGHW5lfmP923CN33NsDx74c
https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/?fbclid=IwAR0I7XCyjy-RpgY6HcYUIliHYwbpoqti7qYPhGHW5lfmP923CN33NsDx74c
https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/?fbclid=IwAR0I7XCyjy-RpgY6HcYUIliHYwbpoqti7qYPhGHW5lfmP923CN33NsDx74c


  
  
--- 

PORADNIKI O SYSTEMIE NPP I NPO W J. POLSKIM oraz J. 
UKRAIŃSKIM 
  

Do pobrania na stronie https://www.sc.org.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-nieodplatne-
poradnictwo-obywatelskie-oraz-nieodplatna-mediacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy/  
  
  
--- 

URZĄD DS. CUDZOZIEMCÓW 
  
Aktualne procedury i inne informacje formalno-prawne (w j. polskim i j. 
ukraińskim): https://www.gov.pl/web/udsc/urzad-do-spraw-cudzoziemcow  
  
  
--- 

DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA SURSUM CORDA DLA UKRAINY 
(każdy może dołączyć) 
  
1) Program długofalowego wsparcia Uchodźców bonami zakupowymi „Pomóż w starcie - 
przekaż wsparcie” (program stały) https://www.sc.org.pl/pomoz-w-starcie-przekaz-wsparcie/  
  

2) Zbiórka materiałów medycznych i opatrunkowych (TRWA do 9 marca 
2022) https://www.sc.org.pl/materialy-medyczne-i-opatrunkowe-dla-ukrainy/ 
  
3) Celowany zbiórka i transport na prośbę punktu recepcyjnego w Lubyczy 
Królewskiej (Powiat Tomaszowski, woj. lubelskie) -> ZABEZPIECZENIE PRIORYTETOWYCH 
POTRZEB KOBIET I DZIECI 
Akcja: www.facebook.com/Stowarzyszenie.sursum.corda/posts/5552437204766641  
Transport: www.facebook.com/Stowarzyszenie.sursum.corda/posts/5553681287975566 
Efekt: www.facebook.com/Stowarzyszenie.sursum.corda/posts/5556134494396912  
  
4) Zaangażowanie w Koalicję Sądeckich Organizacji Pozarządowych na rzecz Uchodźców w 
regionie - koordynacja obszaru wolontariatu, współpraca z MUW w Krakowie. 
  
5) Świąteczne Kartki Dobroczynne - całkowity dochód na Fundusz Wsparcia Dzieci Uchodźców 
z Ukrainy, prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda https://sklepik.sc.org.pl  
  

6) (w trakcie opracowywania, zapraszamy do współtworzenia) Specjalna zakładka poświęcona 
procedurom i przepisom pomocy uchodźcom z Ukrainy w 
serwisie www.pomocprawna.sc.org.pl  
  
Więcej informacji o naszej działalności na 
Facebooku: www.facebook.com/Stowarzyszenie.sursum.corda oraz www.sc.org.pl  
  
  

 
 

https://www.sc.org.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-oraz-nieodplatna-mediacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy/
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http://www.facebook.com/Stowarzyszenie.sursum.corda
http://www.sc.org.pl/


ORA DLA UKRAINY 
  
W załączeniu przekazujemy dane kontaktowe do koordynatorów programu pomocowego w 
ramach ORA. 
  
--- 
pozdrawiam serdecznie, 
 
Marcin Kałużny 
Prezes Zarządu 
 
Stowarzyszenie SURSUM CORDA (łac. „w górę serca”) 
ul. Lwowska 11  |  33-300 Nowy Sącz 
tel. 18 44 11 994  |  kom. 692 115 724 
mkaluzny@sc.org.pl  
 

www.sc.org.pl 
Polubmy się! www.fb.com/Stowarzyszenie.Sursum.Corda 
 
mój 1% wspiera Sursum Corda 
KRS 00000 20 382 
www.pity.org.pl darmowy program do rozliczania PIT 
  
  
 
Bielsko - Biała 
adw. Jan Talaga 
512 459 487 
jan.talaga@adwokatura.home.pl 
 
Bydgoszcz 
adw. Karolina Wilamowska 
796 982 424 
607 774 755 
karolina@krokos-adwokat.pl 
 
Częstochowa 
adw. Adam Kasperkiewicz 
adwokat.kasperkiewicz@gmail.com 
 
Gdańsk 
adw. Adriana Duks-Taniewska 
602711486 
kancelaria@duks.pl 
Zgłoszenia adwokatów mówiących komunikatywnie (nie musi to być biegła znajomość) w języku 
rosyjskim lub ukraińskim, w celu stworzenia listy należy przesyłać na 
adres: zagranica@adwokatura.gdansk.pl 
adw. Antoni Koprowski 
502031149 
antoni.koprowski@kancelaria-kgg.pl 
 
Katowice 
adw. Karolina Kubista 
508 155 717 
kkubista@jkp.legal 
adw. Oleg Marcinowski 
504 025 962 

https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchE1GAU2NklLXQZqVwAHSFxGVUgUH1ZWVENRLkhBVhhXWVAWAFRWVzkUVVULSgIUEQk9PRwMBkAwailWLEQXLAZqQUFtBxYQYA%3D%3D
http://www.sc.org.pl/
http://www.fb.com/Stowarzyszenie.Sursum.Corda
http://www.pity.org.pl/
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchEyEgp0N1JJRUQ%2FQkdUB1dDXQ0FBwYWB0gLAgAWSgZaEQcBF1QwQUoDCQYLREZKVlZgBRwKBFkyKmhQKgYGJ0J9R1Q7J0RKT0IqEgEFSFtbXwNKAx9BVFRGWilWUTI%3D
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchEzEhY1L1pLRQZqVxgWCVhbQUsFFwQLDQcXQx0fQUQEEQdwF1RBChlcAkJUE0ZLJVZhdlJZRFw%2FLShFbl5XK1E3GAspblJBU0w1BgdKFl8RAFRBRDdBUyI%3D
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchE5FxM1KFJRCkg%2FFAMBFFhdVxENEAlBUlYEAAwaCFhVW1gWAFRWVjsUVVUIQA4dQUFhYQp5EwFhJSJTJAEGNA0zEhcqJkFOTUYpDhAeQwcEVQsFGh9KBQkOSF9BQUFyEQB3
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchEzEgo5Jl9EVko%2FQkdUAkZfQUgUH1ZWVENRLkhBVhhXWVAWAFRWVzkUVVUNQA0bAR8yNlBZEwdjIDNPOEQXLAZqQUFtBxYQYA%3D%3D
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchEiEgMoIl1MR0J7U0MFAkRbWQcQBgEFSAEHDAMAD1hGWBABAENBJ10DVQkHTAZdVkF2d3gdBAEpJSFWKgQOI0J9R1Q7J0RKT0IqEgEFSFRQUwgXGF0UCkNRX0hEIFMDcA%3D%3D
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchE5HRA1LVoLT0wuFRwTFVhdF1JUGBIKBQMPDB8aBVtdU1IdQgpWVkoUVSRDE1EWBR42YQsKEwASYXQWKgQTL00xXQ81M0FKU1A1DlZQVlhVXAUBHxIWDwdOBgoUSgZaEQcBF1E3QU11
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchEzGBE4KkBRRQZqVxkPFh1YVwEFH1ZWVENRLkhBVhhXWVAWAFRWVzkUVVUNShYaDQAnJRwMBlk4NGhILg0GLAZqQUFtBxYQYA%3D%3D


7 
Kielce 
adw. Jerzy Zięba,                                adw. Anna Sacharz-Czarnocka 
41 343 12 29 
ora.kielce@adwokatura.pl 
asacharz@poczta.onet.pl; jerzy.zieba@wp.pl 
 
Koszalin 
adw. Bartłomiej Bubacz 
606 536 096 
adwokat.bubacz@gmail.com 
 
Kraków 
adw. Joanna Wsołek 
sztabkryzysowy@adwokatura.krakow.pl 
 
Lublin 
adw. Monika Sokołowska 
600 993 240 
monika.sokolowska@ora.lublin.pl 
 
Łódź 
adw. Julia Tarkowska-Sośnicka 
606 112 107 
ukraina@lodz.adwokatura.pl 
 
Olsztyn 
adw. Marcin Kaczyński  
691 522 506 
kaczynski@kancelariacelsus.pl  
 
Opole 
adw. Agnieszka Staszków-Bularz 
698 661 931 
agnieszka.staszkow-bukarz@o2.pl 
 
Płock 
adw. Wojciech Skorupski 
501 359 023 
wojciech_skorupski@wp.pl 
 
Poznań 
adw. Piotr Ruszkiewicz 
502 653 322 
ruszkiewicz@mrip.com.pl 
 
Radom 
adw. Żaneta Zacharska - Mendyka 
695 982 001 
zaneta.zacharska@adwokatmendyka.pl 
 
Rzeszów 
adw. Łukasz Bochenek 
604 913 773 
lukasz.bochenek@bkps.com.pl 
 
Siedlce 

https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchE3AQV0KFpASEA7QkdUB1dDXQ0FBwYWB0gTAUhBVlMEdxABAAgSCR0UVVVDEiJdVkE8NlgWXVo2KCVBbl5XIUcvHA87N0ZXRQ0uC1ZWVBYDdkNRNw%3D%3D
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchE5AAU5K1JXXgZqVwMLBUlAU0gLHRYQSBYPSF9BQUR1EQcBXAceAV0DVUJVYEZKVhIgJVpQV0EpYXIUOwUEOlc5XQs0JkcLVE97VUFBUXcRByI%3D
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchEyFhYgOh1fTUY8BlZQVkREHBYIVkFWQ1QgSF9BChdbURABAENAJV0DVQ0DUxkBSgk6IVtZEwdjMzYKOwZCchF9RCB%2Fdnc%3D
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchE5FxM1KFJRCkErBRIHHBYAAgEJEhoISAUMAEhBVlMEdxABAAgSCR0UVVVDEiJdVkEyIE5XXVInaiRRKQsEOgZsQwM3IlpJCkAxClZWVBYDdkNRNw%3D%3D
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchErCRA7IVhXXVknFBwTHxYAAgcABBwPBxIWHwxdDwRXX1pEHBYfQUoDQlUlBFFKChI%2BIRwKBBZgBWMWeRkdNEI6GBYjOUpWS1QnQkdUB1dDXQ0FBwYWB0gIHwwYCwEYRFkWAFRWUzwUUiM%3D
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchE1HAozKFILV0w1CB8LEUBfU0NQQxwWB0gPGA8fDRgYRFkWAFRWVjsUVVUIQA4dQUFhYQp5EwFhKSlKIgEGblA3GAs2LERWT0J7U0MLFFIaXhMGHxoKSBYPSF9BQUFyEQB3
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchEtGBY7Kl1EARduCxwAHB1VVhELGBIQExQCQx0fQUQEEQdwF1RBChlcAkJUE0ZLJVZhdkxTRFI6KicBf1oLL0ciXQU%2BNFxORVcrFRJKFl8RAFRBRDdBUyI%3D
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchEzEgcgOl1WT0p7U0MPB11XVwoFARoFBQMPHhgASgZaEQcBF1QwQUoDCQYLREZKVlZgBRwKBFgyJzxdJRkMKQZsQw87LVBASEIsDhIHA19HRxVKAx9BVFRGWilWUTI%3D
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchE5FAozJkBfT0JwFAcFFUlfXRFJEQYPBxQZSFlDC0QYRFkWAFRWVjsUVVUIQA4dQUFhYQp5EwFhJSFKIg8UOkg5XRcuIkBfT0wpShERDVJGSENQQxxWSBYPSF9BQUFyEQB3
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchEvHA45KlZGTHwtDBwWE0NHWQ9BR0MTFkgTAUhBVlMEdxABAAgSCR0UVVVDEiJdVkEkK1NbX1YwLBlXIAUVNVMrGA1%2FdwNSVA0uC1ZWVBYDdkNRNw%3D%3D
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchEqBhcgKFpAU0o9HVZQVl5GWxZKEBwJSBYPSF9BQUR1EQcBXAceAV0DVUJVYEZKVgEmN0NTX1YkLSVebl5XLVExA0o5LF4LVE97VUFBUXcRByI%3D
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchEiEgo%2FN1ILXkI9DxIWFVhVF1JUEhcTCQ0CGQAWChJPX1QdQgpWVkoUVSRDE1EWBR42YQsKEwASYXQWMQsJJVc5XR47IFtEVlA1BlZQVlJQRQkPEgcJAwgHFAYSSgZaEQcBF1E3QU11
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchE0Bg87MEkLRkw9DxYKA1gRBlYGGAMXSAUMAEMDCFMEBhABcUNBVhZQCgJDE1FdVzJ2dgtUQ1gyNzwKKQUEKEY2Fg9%2FdwNHT1MtSRALCx1EXkNWQVZTIkNWKQ%3D%3D


adw. Katarzyna Bednarczyk 
531 420 401  
adw.katarzynabednarczyk@gmail.com 
 
Szczecin 
adw. Tomasz Milewski 
501 788 178 
t.milewski@kancelarie.szczecin.pl 
 
Wałbrzych 
adw. Alicja Dydo Warchoł 
602 754 894 
alicja.dydo@gmail.com 
 
Warszawa 
adw. dr Łukasz Chojniak 
lukasz.chojniak@ora-warszawa.com.pl; 
ukraina@ora-warszawa.com.pl 
Adres mailowy, na który należy zgłaszać chęć udziału w udzielaniu pomocy 
prawnej: ukraina@ora-warszawa.com.pl ze wskazaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu, 
adresu mailowego, statusu (adwokat/aplikant/prawnik zagraniczny). 
 
Wrocław 
adw. Paweł Stachurski,       apl. adw. Filip Studniczka 
790 381 582, 725 783 318 
p.stachurski@adwokaci-sg.pl 
f.studniczka@gmail.com  
 
Zielona Góra 
adw. Anna Wojniusz 
690 393 087 
sekretariat@kancelariawojniusz.pl 
  
 

https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchE5FxN0KFJRRVEkHh0FBFZQXAcWEAkdDUNXXQoeBR9aGlZcX0NBVl0DJEJUEw0ZCRZ2dgsdBXJ2dnRFLx1JK0IsEhYgOl1ERkY6CRIWBUlNWUNQQxQJBw8PQw4cCVMEBhAEdkNGIA%3D%3D
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchEsXQkzL1ZSV0g3QkdUDVJaUQMIEgENA0gQFw4JARVfWhtDXkNBVl0DJEJUEw0ZCRZ2dgsdBXJ2dnRQZQcOLEYvAA8zZgcVT0IwBBYIB0FdV0gXCRAeAwUKA0MDCFMEBhAEdkNGIA%3D%3D
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchE5Hw05KVILQFo6CFZQVlRZUw8IXRALC0NRX0hBJ1MEBltSXwNWVkoUVCZDE1EZCBowLlgWUko3K2MQew0KIUo0XQc1LhYXFgZpI1ZRIg%3D%3D
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchE0Bg87MEkLR0sxDR0NB1gRBlYLARJJEQcRHhcSExcYV1peHBYfQUoDQlUlBFFKChI%2BIRwKBBZgBWMWeQYSK0IrCUo5K1xPSko%2FDFZQVlxGU0sTEgEXHAcUDEMQCxsYRFkWAFRWUzwUUiM%3D
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchEtGBY7Kl1EARduCAEFS0RVQBUeEgQFSAUMAEMDCFMEBhABcUNBVhZQCgJDE1FdVzJ2dgtNXUEyLShFbl5XL1E5XhM7MUBfRVQ%2FSRALCx1EXkNWQVZTIkNWKQ%3D%3D
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