
Pomoc dla Ukrainy – lista ważnych telefonów 
 

 
NAZWA 

 

 
TELEFONY 

 
E-MAIL UWAGI 

Telefon alarmowy 112   

Policja 47 833 46 30 dyzurni@nowy-sacz.policja.gov.pl  

PSP 47 831 49 10 msknowysacz@straz.krakow.pl  

Straż Miejska 986 
(18) 443 70 54 

 
 

Miejskie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego 
Wydział Zarządzania Kryzysowego  
Urząd Miasta Nowego Sącza 
33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 21 

(18) 448-66-81 czk@nowysacz.pl  

 

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW 
 

Ambasada Ukrainy w RP 22 621 39 79 consul_pl@mfa.gov.ua  

Konsulat Generalny Ukrainy w 
Krakowie  

12 429 60 66 gc_plk@mfa.gov.ua  

Konsulat Honorowy Ukrainy w 
Tarnowie  

881 684 666 biuro@konsulattarnow.pl  

Placówka Straży Granicznej w Nowym 
Sączu 

18 415 30 00 sdo.karpacki@strazgraniczna.pl  

 
ZBIÓRKA DARÓW 

 

Hala Sportowa ul. Na Rurach godz. 1100 do 1900  sobota 900 do 1500 

 

Stowarzyszenie Sursum Corda ul. 
Lwowska 11 

18 441 19 94 biuro@sc.org.pl  

mailto:czk@nowysacz.pl


PORADY PRAWNE 

Kancelaria adwokacka Tomasz Król ul 
St. Czarnieckiego 5 Nowy Sącza 

606-871-888 
 
Całodobowa Linia Pomocy 
Pokrzywdzonym: +48 222 309 900. 
Infolinia jest dostępna całodobowo, w tym w języku 
angielskim, rosyjskim i ukraińskim. 

Wykaz placówek świadczących pomoc w całej Polsce 
Polsce: 
https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdzosrodek- 
pomocy/ 

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW 

Sądecki Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej PSYCHOLOG Ul. 
Tarnowska 28 

18-449-04-94 oik.mops@nowysacz.pl  

Infolinia dla cudzoziemców Legalizacja 
Pobytu 

12 210 20 02 Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Cudzoziemców 
31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 6 

Małopolski Urząd Wojewódzki 
delegatura w Nowym Sączu 

18 543 23 40 Ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz  

    

Pomoc medyczna dla Ukraińców w 
Nowym Sączu 

18 443 77 88 Szpital im. Śniadeckich Nowy Sącz  - Lekarz mówi po Ukraińsku 
Wystarczy w szpitalu okazać zaświadczenie wystawione przez 
Straż Graniczną RP po 24 lutego 2022 r., będące 
potwierdzeniem legalnego pobytu na terytorium Polski. 

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu 
(TPK) 

800 137 200  Godz. Od 800 do 800 następnego 
dnia  
 
W ramach TPK uzyskasz 
- poradę medyczną 
- e-receptę 
- e-skierowanie 
- e-zwolnienie  

Z TPK możesz skorzystać w sytuacji: 
- nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ, 
- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów 
sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a 
zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie 
przeniosły spodziewanej poprawy  
- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni 
POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan 
zdrowia. 

MPK Nowy Sącz 18 443 88 97 
18 473 68 00 

Do końca marca 2022 r. Prezydent Nowego Sącza postanowił 
udostępnić bezpłatnie komunikację miejską dla osób 
posiadających status uchodźcy i innych obywateli Ukrainy. 

PKP Intercity Infolinia PKP Intercity w języku Bezpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy pociągami PKP 



www.intercity.pl 
https://rozklad-pkp.pl/ 

ukraińskim: 
+48 22 473 00 86 
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora. 
800 033 022 
– darmowa infolinia dla wszystkich 
operatorów krajowych 
Numery dostępne są w godzinach 
8:00 – 20:00, 7 dni w tygodniu. 
Pozostałe infolinie: 
Infolinia dla abonentów sieci 
stacjonarnych i komórkowych: 
703 200 200 - Opłata za minutę 
połączenia 1,29 zł brutto. 
Usługę świadczy „PKP Intercity” S.A. 
Infolinia dla abonentów sieci 
zagranicznych i dla połączeń 
zagranicznych: +48 22 391 97 57 - 
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora. 
Asystent głosowy odpowiadający na 
pytania dotyczące rozkładu jazdy 
pociągów PKP Intercity i ceny 
bazowej za bilet na wybrane 
połączenie: 22 391 22 22 
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora. 

Intercity: do 25.03.2022 roku obywatele Ukrainy mogą 
podróżować bezpłatnie w klasie 2 w wagonach z miejscami do 
siedzenia pociągów TLK i IC (NIE PENDOLINO!). 
Przejazdy te odbywają się na podstawie paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie. 
Osoby te mogą pobierać nieodpłatne rezerwacje, a w 
przypadku ich braku mogą podróżować bez rezerwacji 
miejsca. 
Jeżeli obywatel Ukrainy zakupił już bilet, to może go zwrócić 
lub wymienić na nieodpłatną rezerwację miejsca. Zwrotu 
pieniędzy za zakupione bilety dokonujemy bez potrąceń. 
Безкоштовний проїзд для громадян України в потягах PKP  
Intercity Інформуємо, що відтепер і до 25.03.2022 
громадяни України можуть безкоштовно подорожувати у 2 
класі у вагонах з місцями для сидіння потягами TLK та IC. Ці 
поїздки здійснюються на підставі паспорта або іншого 
документа, що підтверджує громадянство України. Ці люди 
можуть безкоштовно забронювати місця, а якщо цього не 
зробити, вони можуть подорожувати без бронювання 
місця. Якщо громадянин України вже придбав квиток, він 
може його повернути або обміняти на безкоштовне 
бронювання місця. Ми повертаємо гроші за придбані 
квитки без будь-яких витрат. 
Гаряча лінія PKP Intercity українською мовою. 
Міжміська гаряча лінія PKP Intercity 
Заохочуємо зв’язатися з нашими консультантами по 
телефону, які дадуть відповідь на ваші запитання та 
нададуть актуальну інформацію про послуги PKP Intercity. 
+48 22 473 00 86 - Вартість підключення відповідає тарифу 
оператора 
800 033 022 - безкоштовна гаряча лінія для всіх польських 
операторів 
Номери доступні з 8:00 до 20:00, 7 днів на тиждень 



Pociągi regionalne 
Koleje Małopolskie 
https://malopolskiekoleje.pl/ 
PolRegio 
www.polregio.pl 

703 20 20 25 
Opłata 1,29 zł/min 

703 20 20 20 
 
Opłata 1,29 zł/min 

Bezpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy: do odwołania 
obywatele Ukrainy mogą nieodpłatnie korzystać z przejazdów 
pociągami i autobusami linii dowozowych uruchamianymi 
przez Koleje Małopolskie oraz spółki Polregio. Podroż odbywa 
się na podstawie paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie. 
Безкоштовний проїзд для громадян України: 
Від сьогодні і до подальшого повідомлення громадяни 
України можуть безкоштовно подорожувати потягами та 
автобусними лініями, якими керує Залізниця 
Малопольського воєводства. Поїздка здійснюється на 
підставі паспорта або іншого документу, що підтверджує 
українське громадянство. 
 

Autostrada Wielkopolska A2 
– bezpłatna dla samochodow 
osobowych 
zarejestrowanych w Ukrainie na 
odcinku Świecko - 
Konin 

800 022 242 
e-mail: 
infolinia@mail.autostrada-a2.pl 

Безкоштовний проїзд для легкових автомобілів з України 
на 
Autostrada Wielkopolska - Bezpłatny przejazd dla 
samochodów osobowych z Ukrainy na Autostradzie 
Wielkopolskiej 
Керуючись почуттям солідарності з цивільним населенням, 
постраждалим від бойових дій, Autostrada Wielkopolska 
скасовує плату за проїзд на концесійній ділянці А2 для 
жителів України. 
Wystarczy zgłoszenie w Punkcie Poboru Opłat, czyli przy tzw. 
bramkach, u pracownika w budce kasjerskiej. 
Dla przewozu uchodźcow spod ukraińskiej granicy 
samochodami zarejestrowanymi w Polsce także przewidziano 
ułatwienia. Takie przejazdy powinny jednak zostać wcześniej 
zgłoszone i uzgodnione z Autostradą Wielkopolską. Podobnie 
konwoje z pomocą humanitarną jadące na Ukrainę będą mogły 
występować o zwolnienie z opłat na całym koncesyjnym 
odcinku A2, czyli między Świeckiem a Koninem. 

 


