
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ГМІНИ БРВІНУВ 
 

у зв'язку з військовим конфліктом, викликаним агресією російських військ 
Шановні громадяни України! Ласкаво просимо до нашої гміни, ми хочемо надати Вам підтримку та 

допомогу на найвищому рівні. Що потрібно зробити 
 

 

1. Звернися до Уженду Гміни Брвінув і заповни заяву про надання 
номеру PESEL для себе і своїх дітей. Для цього потрібно: 

- Документ який підтверджує особистість заявника 
- Актуальне кольорове фото виконане відповідно до вимог.  

 Попроси також про створення “profil zaufany” (довірений профіль), 
який дає можливість вирішити велику кількість справ управлінських 
через інтернет, без виходу з дому. Також він потрібний для 
засвідчення дітей в ZUS. Потрібно мати електрону адресу, і номер 
польського оператора мобільного зв’язку і фото кожного члена сім’ї. 

Адміністрація Гміни вул. Гродзіска 12, 
Брвінов, каб.3 Інформація українською 
мовою тел. 22 738 26 80 

2. Відкрий рахунок в польському банку. ZUS виплачує допомогу на дітей 
тільки на рахунок банку. В нашій гміні працює лише один банк – Bank 
Spółdzielczy, але якщо бажаєш можеш відкрити рахунок в інших 
банках. 

Банк Spółdzielczy Biała Rawska Брвінов, вул. 
Лісна 7 

3. Якщо маєш дітей, склади заяву в ЗУС допомогу 500+ і дізнаєшся про 
інші допомоги (Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - Сімейний капітал, Dobry 
Start - Добрий старт, до фінансування перебування дитини в яслах). 
Заяви можна складати тільки в електронному вигляді через 
Платформу Послуг Електроних(PUE)ZUS. Для складання такого внеску 
потрібно: 
- номер PESEL особи,яка складає внесок і PESEL дитини, 
- адреса електронної пошти, 
- номер мобільного телефону польського оператора, 
- номер рахунку польського банку. 
Якщо не зможете самостійно створити профіль PUE ZUS, поїдьте до 
ZUS в Прушків, працівники ZUS допоможуть вам створити профіль і 
скласти заяву. Загальну інформацію знайдеш на сторінці 
https://www.zus.pl/ в закладці ВАЖЛИВО! Питання і відповіді на 
рахунок допомоги 500+ опубліковані на сторінці 
https://www.zus.pl/ua/holovna-storinka/500-dla-gromadan-ukraini.-
pitanna-ta-vidpovidi  
Питання щодо сімейних пільг  для громадян України можна також 
надсилати на електрону пошту UA@zus.pl .Інформація для громадян 
України в справах сімейних пільг на дитину працює від понеділку до 
п’ятниці з 8.00 до 18.00, або номер телефону 22 444 02 55. 

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Заклад Соціального Страхування Прушків, 
вул. Оловкова, 38 Години роботи:  

Понеділок: 8.00-17.00  
Вівторок: 8.00-15.00  

Середа: 8.00-15.00  
Четвер: 8.00-15.00  

П’ятниця: 8.00-15.00 

4. Якщо ви шукаєте роботу, зверніться до Повітового центру зайнятості 
(PUP) у Прушкові, щоб отримати пропозиції роботи.Доступні вакансії 
праці можна побачити на електроній сторінці 
https://pruszkow.praca.gov.pl/  
Реєстрацію для пошуку праці можна особисто в PUP( для осіб,які 
мають  profil zaufany” (довірений профіль) на порталі www.praca.gov.pl 

Powiatowy Urząd Pracy Повітовий центр 
зайнятості Прушків, ul. Джимали, 30 Пункт 
для громадян України каб. 129 129  
Тел.. 22 770 20 45  
Тел. 22 770 20 47 
 Години роботи:  

Понеділок: 8.00-16.30  
Вівторок: 8.00-14.30   

Середа: 8.00-14.30   
Четвер: 8.00-14.30   

П’ятниця: 8.00-12.30 

5. Ви також можете скористатися наступними пільгами:  
- одноразова допомога у розмірі 300 зл. на особу в сім'ї, 
 - сімейні пільги,  
- соціальні виплати (допомога, харчування для дітей та інші)  
- психологічна допомога Вам і Вашим дітям.  
Підготуйте: номер PESEL, адресу електронної пошти, номер телефону 
і номер рахунка. 
Інформація для громадян України доступні на сторінці 
http://sops.brwinow.pl/ 

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej 
Екологічний центр соціальної допомоги 
Брвінув, вул. Костюшки 1e (від квітня: вул. 
Костюшки 4a) Години роботи:  

Понеділок: 8.00-17.30  
Вівторок: 8.00-15.30  

Середа: 8.00-15.30  
Четвер: 8.00-15.30  
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