
 
 

POMOC SOCJALNA I OPIEKA MEDYCZNA 

 
Osobie, której zostało wydane zaświadczenie o ochronie czasowej, Urząd do Spraw Cudzoziemców 

zapewnia, na jej żądanie, opiekę medyczną oraz:  
 

1) Pomoc przez zakwaterowanie i wyżywienie w ośrodku dla cudzoziemców.  

 

W celu skorzystania z tego rodzaju pomocy, proszę zgłosić się do ośrodka dla cudzoziemców w Dębaku - Podkowie 
Leśnej; tel. 22 729 80 71. 

 

2) Pomoc w postaci świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie pobytu na terytorium RP.  

 

W celu skorzystania z tego rodzaju pomocy proszę:  

 

a) Przesłać pocztą wniosek o udzielnie pomocy socjalnej w postaci świadczenia pieniężnego na pokrycie 

we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium RP, wraz ze wskazaniem adresu aktualnego 

zamieszkania, na który mają zostać przesłane świadczenia oraz z kopią zaświadczenia o korzystaniu z 

ochrony czasowej. 

Adres:  

Departament Pomocy Socjalnej, 
Urząd do Spraw Cudzoziemców 

ul. Taborowa 33,  

02-699 Warszawa. 

 

Wniosek można pobrać poniżej. 

lub 

b) Zgłosić się do Zespołu Obsługi Cudzoziemca w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Adres:  

ul. Taborowa 33,  

02-699 Warszawa. 

 

W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: ochronaczasowa@udsc.gov.pl  

 

Wysokość świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium RP:  

1. dla osoby samotnej                              25 zł/ dzień 

2. dla rodziny dwuosobowej                    20 zł/dzień/os 

3. dla rodziny trzyosobowej                     15 zł/dzień/os 

4. dla rodziny czteroosobowej i więcej  12,5 zł/dzień/os. 

 

Opiekę medyczną realizuje PETRA MEDICA Sp. z o.o., na podstawie umowy z Urzędem do Spraw Cudzoziemców 

w następującym zakresie:  

 podstawowej opieki medycznej, 

 leczenia specjalistycznego,  

 leczenia stomatologicznego,  

 zaopatrzenia w leki i materiały medyczne.  

 

Opieka medyczna jest realizowana w ambulatoriach medycznych ośrodków dla cudzoziemców i w Zespole Obsługi 
Cudzoziemca przy ul. Taborowej 33 w Warszawie. Osoby mieszkający poza ośrodkiem korzystają z opieki medycznej 

sprawowanej w punktach medycznych zlokalizowanych w ośrodkach dla cudzoziemców i Zespole Obsługi 

Cudzoziemca lub placówkach medycznych Operatora oraz u podwykonawców w miastach wojewódzkich.  

Infolinia Petra Medica dedykowana wyłącznie cudzoziemcom działa pod nr 22 112 02 06 od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8.00-16.00 (konsultanci posługują się językiem ukraińskim, angielskim, rosyjskim). 

 

https://es.sonicurlprotection-fra.com/click?PV=2&MSGID=202203221925260100006&URLID=1&ESV=10.0.16.7295&IV=C71222CDE13E2B018FF638341A1B50B9&TT=1647977128470&ESN=jGSwKcnYw1D0JO6J9UQTodltvNHQ0jKOdPR7z0ZF9xQ%3D&KV=1536961729280&B64_ENCODED_URL=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS9zZWFyY2g_cT1ExJliYWsr4oCTK1BvZGtvd2llK0xlxZtuYSZhbXA7b3E9RMSZYmFrK-KAkytQb2Rrb3dpZStMZcWbbmEmYW1wO2Fxcz1jaHJvbWUuLjY5aTU3ajBpMjJpMzBsMi41MzM4ajBqNyZhbXA7c291cmNlaWQ9Y2hyb21lJmFtcDtpZT1VVEYtOCM&HK=2E754680B15B0FF3DD2B8FCC5C4798A0EE1120678675A28324B6CCBBC3458814

