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Люди з інвалідністю1 мають у Польщі право на рівне ставлення, пошанування
гідності та підтримку від держави.

Польща є стороною Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Конституція
Республіки Польща також забороняє дискримінацію з будь-яких причин (ст. 32 ч. 2).
Передбачає також обов’язок держави надати людям з інвалідністю підтримку у сфері
охорони здоров’я (ст. 68 ч. 3) та допомогу в організації існування, підготовці до
виконання роботи та суспільного спілкування (ст. 69).

Польща намагається залучити людей з інвалідністю до суспільного життя та
створити для них якомога ширші можливості користування пропозицією закладів,
шкіл та державних установ. Існує система підтримки для людей з інвалідністю
в школах та на ринку праці. Дедалі більше установ та закладів пристосовуються до
обслуговування людей з інвалідністю.

1

У законодавстві Польщі прописані положення про «людей-інвалідів». Ми використовуємо поняття «люди
з інвалідністю», оскільки таке визначення є більш бажаним серед людей, які живуть з інвалідністю.

ЗАКОНОДАВЧІ ПОЛОЖЕННЯ
СТОСОВНО ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Система видачі висновку щодо інвалідності та можливості підтримки осіб з інвалідністю в повсякденному житті та на
ринку праці Польщі регулює Закон від 27
серпня 1997 р. про професійну та суспільну реабілітацію, а також працевлаштування осіб з інвалідністю (Законодавчий
вісник Dz. U. за 2019 р. поз. 1172 з подал.
змінами). У цьому законі міститься інформація про пільги та права, які мають особи з інвалідністю. Цей закон стосується
виключно осіб, які отримали висновок
про інвалідність у Польщі.

Інші важливі законодавчі акти стосовно
ситуації осіб з інвалідністю, це:
•
Закон про надання медичного догляду, що фінансується державою (Законодавчий вісник Dz.U. 2004 № 210 поз.
2135)
•
Закон про пенсії та допомогу з Фонду
соціального страхування (Законодавчий вісник Dz.U. 2018 поз. 1270)
•
Закон про грошову сімейну допомогу (Законодавчий вісник Dz.U. 2003 №
228 поз. 2255)
•
закон від 12 березня 2004 р. про
соціальну допомогу (Законодавчий
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вісник Dz. U. за 2018 р. поз. 1508, 1693,
2192, 2245, 2354 та 2529) – стосується
можливостей фінансової підтримки,
зокрема, для осіб з інвалідністю. Ці
можливості тісно пов’язані з юридичним статусом особи. Закон стосується

мігрантів, які мають дозвіл на постійне проживання в Польщі на будь-якій
підставі, а також осіб, які перебувають
в країні на підставі деяких видів дозволів на тимчасове перебування.

У Польщі функціонують незалежні процедури видачі висновку, що розповсюджуються на осіб з інвалідністю, які відповідають різним цілям:
Вид
висновку

Висновок про інвалідність
з іншою метою, ніж
отримання грошової
допомоги

Висновок про
непрацездатність

Висновок про
спеціальні
освітні потреби

Відпові-

Комісія з питань видачі виснов-

Управління соціального

Педагогічно-пси-

дальна

ків щодо інвалідності для повіту/

страхування (ZUS)

хологічний кон-

установа

міста

сультаційний
центр (Poradniа
Psychologiczno-Pedagogicznа)

Юри-

Закон про професійну та соціаль-

Закон про грошову допомо-

Закон про систему

дична

ну реабілітацію, а також працев-

гу та пенсії з Управління соці-

освіти

основа

лаштування осіб з інвалідністю

ального страхування

Хто має

мігранти, які мають право на

мігранти, які законно працю-

мігранти, які від-

право

перебування та намір постійно

вали в Польщі, сплачували

відують польську

отрима-

перебувати в Польщі

внески до Управління соці-

школу незалеж-

ального страхування (ZUS),

но від юридичного

протягом необхідної кілько-

статусу

ти?

сті років.

Які дає

можливість користуватися реабі-

можливість отримати допо-

можливість отри-

права

літаційною підтримкою та дотаці-

могу від ZUS

мати освіту, при-

ями з Державного фонду реабілі-

стосовану до

тації осіб з інвалідністю (PFRON)

потреб дитини

права, пов’язані з ринком праці,

(спеціалізовані

громадським транспортом тощо.

школи, інша підтримка в навчанні)

Кожен висновок серед вище описаних отримується окремо. Отримання одного висновку не є гарантією отримання інших.
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ВИЗНАННЯ ЗАКОРДОННОЇ ДОВІДКИ
ПРО ІНВАЛІДНІСТЬ
Польща не визнає документи, які підтверджують статус особи з інвалідністю,
видані в інших країнах.

місцями для паркування для осіб з інвалідністю (відповідно до положень Закону
від 20.06.1997 р. Основи законодавства
про дорожній рух.)

Єдиним
закордонним
документом у Польщі про інвалідність, який
визнається в Польщі, є карта паркування для осіб з інвалідністю. Така карта, видана в інших країнах, надає право
користуватися спеціально позначеними

Закордонна карта паркування не дає
права отримати інші види допомоги або
пільг, навіть якщо вона дає змогу їх отримати в країні видачі.

ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ КЛОПОТАННЯ
ПРО ВИДАЧУ ВИСНОВКУ ПРО
ІНВАЛІДНІСТЬ У ПОЛЬЩІ
Можливість подання клопотання про
видачу висновку про інвалідність у Польщі залежить від юридичного статусу іноземця – необхідною вимогою є законне
перебування в країні та намір перебувати в Польщі постійно.

представник. Заява має бути заповнена польською мовою. Зразок заяви
міститься на веб-сайті: http://www.
wcpr.pl/orzekanie-o-niepelnosprawnosci/
druki-do-pobrania/
До заяви необхідно додати:
•
медичну довідку, видану на потреби комісії з питань видачі висновків про інвалідність (форма міститься на згаданому вище сайті). Довідку
має видати лікар, під наглядом якого перебуває заявник. Лікар повинен мати право виконувати професію
лікаря в Польщі.
•
комплект документів, які підтверджують стан здоров’я. До них можна
додати документи, видані за кордоном, перекладені на польську мову
присяжним перекладачем.

Видачею висновків про інвалідність
у Польщі займаються комісії з питань
видачі висновків про інвалідність у повіті за місцем проживання особи з інвалідністю. У Варшаві за видачу висновків про
інвалідність відповідає Міська комісія
із питань видачі висновків про інвалідність (Miejski Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności) (вул. Gen. Andersa
5, 00-147 Warszawa).
Заяву про підтвердження інвалідності
подає зацікавлена особа або її законний
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•

підтвердження реєстрації або заява
про проживання на території Варшави (міститься в офісі комісії по вул.
Andersa).

У висновку про інвалідність визначається вид інвалідності, період, на який він
видається, та права цієї особи.
Заявник, незадоволений рішенням комісії, може оскаржити це рішення у Воєводській комісії з питань видачі висновку про інвалідність. Заява подається за
посередництвом Міської комісії на вул.
Andersa. Особа, незадоволена рішенням
Воєводської комісії з видачі висновків,
має можливість оскаржити їх у Районному суді, Судова колегія з питань праці та
соціального страхування (Sąd Rejonowy,
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych).
Оскарження подається через Воєводську
комісію.

Після подання заяви визначається термін
зустрічі заявника з комісією. Тоді проводиться лікарське обстеження та розмова
із заявником. Особа, яка не володіє польською мовою, може прийти на цю зустріч
із перекладачем (перекладач може бути
не обов’язково присяжним). Перекладач
повинен бути повнолітньою особою.
Комісія приймає рішення про визнання
(або ні) висновку про інвалідність протягом приблизно одного тижня.

Важливо:
кореспонденція в справі процедури відбувається поштою.
А тому необхідно повідомити Міську комісію із питань видачі висновків про інвалідність про зміну адреси – якщо ви не
отримаєте лист або не з’явитесь на комісію у визначений
термін, провадження може бути припинене.

ВИДИ ВИСНОВКІВ
У Польщі інакше розглядаються заяви, які
подаються дітьми до 16 років, а інакше
особами, яким виповнилося 16 років.

•

У випадку осіб, яким виповнилося 16
років, комісії видають висновок про інвалідність разом із визначенням ступеня
інвалідності:
•
легкий ступінь (особи, інвалідність
яких суттєво впливає на можливість
виконувати роботу, які, однак, можуть
функціонувати в повсякденному житті

•
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за допомогою «допоміжних засобів»,
додаткового обладнання)
помірний ступінь (особа вимагає
обмеженої в часі або часткової допомоги інших осіб у повсякденному
житті, має порушені фізичні можливості організму, непрацездатна або
працездатна лише в умовах спеціально обладнаного робочого місця);
значний ступінь (особа з таким рівнем інвалідності не може самостійно функціонувати в повсякденному

житті). Вона вимагає постійного
та довготривалого догляду інших
людей. Має порушені фізичні можливості організму, непрацездатна або
працездатна лише в умовах спеціально обладнаного робочого місця).

визначення її ступеня. Після виповнення
16 років особа повинна отримати наступний висновок, який цього разу визначає
ступінь інвалідності.
Висновок про інвалідність може видаватися на постійний або на обмежений термін, залежно від індивідуальної ситуації.

У випадку осіб молодших 16 років, комісії видають висновки про інвалідність без

ПРАВА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
У Польщі не існує стандартного переліку прав осіб з інвалідністю, який розповсюджуються на всіх. Обсяг підтримки
залежить від інформації у висновку про
інвалідність.

Частина прав людей з інвалідністю має
також локальний характер – кожне місто,
воєводство, установа може визначити
власні пільги та спрощення. А тому обсяг
підтримки для осіб з інвалідністю в різних
містах є різним.

Пільги та права залежать від ступеня та
виду інвалідності, а також додаткових
рекомендацій, що містяться у висновку.

ПІДТРИМКА ДЕРЖАВИ З ОГЛЯДУ НА
ІНВАЛІДНІСТЬ
У висновку, крім ступеня інвалідності
визначаються показання до отримання
деяких прав, наприклад, показання щодо
необхідності користування ортопедичними засобами.

центр допомоги сім’ї (Warszawskie Centrum
Pomocy Rodzinie) на вул. Andersa 5).
Можна намагатися отримати дотації на
фінансування участі в реабілітаційному
лікуванні, реабілітаційного обладнання та
різних пристроїв, які допомагають у функціонуванні, послуг сурдоперекладача або
пристосування квартири до потреб особи
з інвалідністю.

Особи з інвалідністю можуть звернутися із заявою про дотації на фінансування
їхнього придбання з коштів Державного
фонду реабілітації осіб з інвалідністю. Особа з інвалідністю повинна зазвичай оплатити частину витрат. Заяви про дотації на
фінансування приймають Центри допомоги сім’ї в повіті (у Варшаві – Варшавський

Лікувальна реабілітація здійснюється за
рахунок Національного фонду здоров’я
на підставі направлення лікаря медичного
страхування.
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Для дорослих людей, яким потрібна соціально-професійна реабілітація, також відкриті центри, що проводять заняттєву
терапію (ерготерапія). Особи з інвалідністю

можуть у таких центрах проходити терапію, яка проводиться на підставі індивідуальної програми реабілітації.

ВИДАЧА ВИСНОВКУ ПРО
НЕПРАЦЕЗДАТНІСТЬ З МЕТОЮ
ОТРИМАННЯ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ
Окрема система видачі висновків стосується визначення непрацездатності
з метою отримання грошової допомоги. Право на грошову допомогу у зв’язку з непрацездатністю можуть отримати
застраховані особи, які відповідають усім
наведеним нижче критеріям разом:
•
особа отримала висновок про
непрацездатність,
•
має необхідний – відповідно до віку,
коли виникла непрацездатність, –
період трудового стажу (та/або періодів, які зараховуються в трудовий
стаж, наприклад, декретна відпустка
або навчання у виші),
•
непрацездатність виникла у визначених Законом про пенсії та грошову допомогу з Фонду соціального
страхування періодах оплати внесків
або періодів, коли внески не оплачувались, або не пізніше ніж протягом 18 місяців після завершення цих
періодів.

Непрацездатність може бути частковою
або повною. Це визначає лікар, який відповідає за видачу висновків в Управлінні соціального страхування. Заяву про
видачу такого висновку необхідно подати у відділенні ZUS за місцем проживання заявника.
Види грошової допомоги:
Пенсія у зв’язку з непрацездатністю – її
можуть отримати особи, щодо яких був
виданий висновок про непрацездатність,
якщо вони мають страховий стаж – періоди, коли оплачувалися страхові внески
(тобто коли вони законно працювали).
Розмір такої пенсії визначається індивідуально. Залежить від трудового стажу
та від віку, у якому особа втратила працездатність. Пенсія може призначатися
на необмежений або обмежений період,
залежно від конкретної ситуації.
Сімейна пенсія – її можна отримати за
обставин, визначених у ст. 68 ч. 1 п. 3
Закону від 17 грудня 1998 р. про пенсії та
грошову допомогу з Управління соціального страхування (Законодавчий вісник
Dz. U. 1998 № 162 поз. 1118).

Непрацездатною є особа, яка втратила працездатність внаслідок порушення фізичних здатностей організму і не
має шансів повернути цю здатність після
перекваліфікації.
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Соціальна пенсія – її можуть отримати особи, інвалідність яких виникла до
досягнення 18 років або під час навчання, до досягнення 25 років (тобто особи, які не мають необхідного трудового стажу, щоб отримати пенсію у зв’язку
з непрацездатністю), коли особа є повністю непрацездатною.

Пенсію виплачує Управління соціального
страхування.
Якщо людина працює та отримує заробітки, пенсію можуть обмежити або припинити її виплату. Розмір пенсії змінюється
щороку, оскільки він залежить від середнього розміру заробітної плати в країні.

РОБОТА
Законодавство Польщі передбачає різні спрощення, пов’язані з виконанням
роботи особами з інвалідністю (вони стосуються виключно мігрантів, які мають
право працювати в Польщі).

•

Працівник з інвалідністю має право:
•
мати обмежений час роботи до
8 годин на добу та 40 годин на тиждень (відповідно 7 годин та 35 годин
у випадку особи з інвалідністю, яка
була визнана особою з суттєвим або
помірним ступенем інвалідності).
Особа з інвалідністю не може бути
працевлаштована на нічні зміни та
в понаднормових годинах. Увага! Від
цього правила передбачені винятки, наприклад, що стосуються роботи в охороні.

•

•

Особа з інвалідністю може за заявою
отримати згоду лікаря медицини праці
на те, щоб не користуватися цими правами (тобто виконання роботи на стандартних умовах).
•
отримати необхідні права на робочому місці (пристосування робочого місця до потреб особи з інвалідністю – може стосуватися пристосування робочого місця, а також способу
виконання роботи) , щоб уможливити
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контакт та виконання доручених
обов’язків).
на додаткову перерву – на гімнастику або відпочинок – 15 хвилин протягом дня, які зараховуються до робочого часу
на додаткову відпустку в розмірі 10
робочих днів протягом календарного
року (лише для працівників із суттєвим або помірним ступенем інвалідності), які перебували в трудових відносинах щонайменше протягом року
після отримання висновку про інвалідність в помірному або суттєвому
ступені).
звільнення з роботи зі збереженням
права отримувати заробітну плату:

1.

до 21 робочих днів з метою участі в реабілітаційному лікуванні, не
частіше одного разу на рік,

2.

з метою проходження спеціалізованих обстежень, лікувальних процедур або процедур, які покращують
стан здоров’я, а також з метою отримання ортопедичного обладнання або його ремонту, якщо цього не
можна виконати в неробочі часи.

Загальний розмір додаткової відпустки та звільнення з роботи з метою
участі в реабілітаційному лікуванні не може перевищувати 21 робочих
днів протягом календарного року.

•

•
Роботодавець, який працевлаштовує
особу з інвалідністю, може отримати підтримку від держави на пристосування
робочого місця до потреб особи з інвалідністю або на доплату до заробітної
плати працівника.
Мігранти з інвалідністю, які мають право
працювати в Польщі, можуть користуватися допомогою Управління праці в повіті (Powiatowy Urząd Pracy).

Особи, які отримають постійну грошову допомогу або пенсію
з Управління соціального страхування, можуть зареєструватися як
особи, які шукають роботу.
Особи з інвалідністю, які не отримують допомогу і не працюють
на підставі трудового договору,
можуть зареєструватися як безробітні. У цьому випадку вони можуть скористатися з професійних консультацій, навчання, платного стажування,
підтримки в пошуках роботи, можуть
отримати кошти на ведення власної
господарської діяльності. Вони також
охоплені соціальним страхуванням.

Відділення Управління праці, яке спеціалізується
в підтримці осіб з інвалідністю, розташоване на вул.
Młynarskа 37 у Варшаві.

ОСВІТА
Дитина з інвалідністю або іншими спеціальними потребами в освіті має право
на додаткову допомогу та підтримку держави в отриманні освіти найкращим для
дитини чином.

центру, необхідно звернутися до установи за місцем проживання дитини.

Консультаційний центр може видати різні висновки залежно від
потреб дитини:
•
про необхідність спеціального
навчання
•
про необхідність індивідуальної
річної дошкільної підготовки
•
про необхідність індивідуального навчання
•
про необхідність ревалідаційно-виховних занять

Щоб скористатися цією підтримкою, дитина повинна отримати висновок, виданий
Психологічно-педагогічним консультаційним центром. Це окремий документ,
який відрізняється від висновку про інвалідність (який не дає дитині права отримати підтримку в школі).
Звертаючись за допомогою до Психологічно-педагогічного
консультаційного
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Він також може видати висновок,
якщо дитина вимагає в школі іншого виду спеціального ставлення.
Школа зобов’язана поважати рекомендацій районного консультаційного центру та виконувати їх.

та молоді зі слуховою недостатністю, для незрячих та слабозрячих
дітей та молоді, дітей та молоді з інтелектуальними порушеннями, аутизмом та з поєднанням різних видів
інвалідності.
Існує також можливість організувати проїзд до школи дітей, які не пересуваються
самостійно.

У Польщі проводяться різні форми освіти
дітей з інвалідністю:
•
інклюзивне навчання – навчання
у звичайній школі з пристосуванням
до потреб дитини з інвалідністю,
•
школи з інтеграційними класами –
школи, в яких деякі класи призначені
до спільного навчання дітей з інвалідністю та без інвалідності.
•
інтеграційні школи – школи, де
в усіх шкільних класах діти з інвалідністю навчаються разом із дітьми без
інвалідності,
•
спеціальні школи – де навчаються виключно діти із спеціальними
потребами. У Польщі діють школи
для глухих дітей та молоді або дітей

Перелік спеціальних шкіл різних рівнів
(від садочка до середньої школи) у Варшаві та поблизьких районах міститься за
цією електронною адресою:
http://edukacja.warszawa.pl/placowki/
szkoly-i-placowki-specjalne
Польська система освіти передбачає
також можливість для дитини навчатися вдома в індивідуальній формі (якщо
цього вимагає стан її здоров’я). У цьому
випадку вчителі приходять проводити
заняття до місця проживання дитини.

СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА
Цю допомогу можуть отримати також
мігранти, на яких розповсюджується
дія Закону про соціальну допомогу. Цей
закон передбачає різні види підтримки
для осіб з інвалідністю:
•
постійна грошова допомога (максимально 701 злотих на місяць,
залежно від сімейної ситуації заявника, якщо він не є працездатним),
•
послуги по догляду (для людини,
яка потребує допомоги в повсякденному функціонуванні)

Також Закон від 28 листопада 2003 року
про сімейну грошову допомогу (Законодавчий вісник Dz. U. № 228, поз. 2255
з подал. змін.) передбачає можливість
отримання:
•
допомога по догляду – (215 злотих)
для осіб із суттєвим або помірним
ступенем інвалідності, до досягнення 21 року,
•
грошової допомоги у зв’язку
з доглядом (1400 злотих), яка надається батькам/опікунам особи з інвалідністю, яка вимагає цілодобового
догляду за умови, що один із батьків/
10

додаткова допомога, яка виплачується
раз на місяць. Детальнішу інформацію
можна отримати в центрах соціальної
допомоги або в Управлінні соціального
страхування.

опікунів повністю відмовляться від
оплачуваної діяльності.
Вказані суми подані станом на 2019 рік,
проте вони регулярно змінюються.
Особи з інтелектуальною або психічною
інвалідністю, а також з аутизмом можуть
звернутися до Центру соціальної допомоги (Ośrodek Pomocy Społecznej – OPS)
з клопотанням про надання спеціальних
послуг по догляду, спрямованих на навчання та розвиток вмінь, необхідних для
самостійного життя.

Персональний асистент
Польське законодавство передбачає також можливість підтримки
для особи із суттєвим або помірним ступенем інвалідності у вигляді
допомоги персонального асистента для особи з інвалідністю. Асистента працевлаштовує гміна або
повіт, на території якого проживає
особа з інвалідністю. Ця особа не
може бути членом сім’ї. Допомога асистента полягає на підтримці
в повсякденному житті. Інформацію про асистента можна отримати
в центрі соціальної допомоги.

Деякі органи місцевого самоуправління
надають послугу особистого асистента
для особи з інвалідністю в межах проекту (тобто, коли установа залучить на цю
мету додаткові кошти).
Повнолітні особи, які нездатні самостійно функціонувати, мають також
право отримати допомогу 500+. Це

ПОЗАУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ
У Варшаві діє багато спеціалізованих
позаурядових організацій, які надають
підтримку особам з інвалідністю. Вони
надають різноманітну допомогу. Вони
проводять заняття, майстер-класи та
курси, спортивні заняття, надають допомогу в навчанні, реабілітації тощо. Ці
організації передусім спеціалізуються
в наданні підтримки для людей з конкретним видом інвалідності.

Детальніше про пропозицію варшавських організацій можна дізнатися
в Інформаційно-координаційному пункті для осіб з інвалідністю (PIKON), у Варшавському центрі допомоги сім’ї (WCPR)
або у Відділі допомоги особам з інвалідністю столичного міста Варшави (Wydział
Pomocy
Osobom
Niepełnosprawnym
Miasta stołecznego Warszawy).
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КОРИСНА КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Міська комісія з питань видачі висновків про
інвалідність (Miejski Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności)
(видача висновків про інвалідність)
ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa
http://www.wcpr.pl/kontakt/
dzial-orzecznictwa-o-niepelnosprawnosci/
Столичний центр осіб з інвалідністю
(Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych)
(комплексне обслуговування осіб з інвалідністю,
зокрема видача висновків про інвалідність,
надання дотацій з бюджету Державного
фонду реабілітації осіб з інвалідністю (PFRON),
карти паркування для осіб з інвалідністю,
контакт-центр)
Ul. Andersa 5, 00-147 Warszawa
Тел. 22 509 71 19
Управління праці (Urząd Pracy) –
обслуговування осіб з інвалідністю
(підтримка осіб з інвалідністю на ринку праці)
Ul. Młynarska 37, Warszawa
http://warszawa.praca.gov.pl/

Відділ допомоги особам з інвалідністю
столичного міста Варшави (Wydział
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Miasta
st. Warszawy)
(інформація про пропозицію міста для
осіб з інвалідністю, контактна інформація
варшавських позаурядових організацій, які
надають допомогу особам з інвалідністю)
ul. Niecała 2
00-098 Warszawa
(Бюро допомоги та соціальних проектів
столичного міста Варшави (Biuro Pomocy
i Projektów Społecznych Urzędu m.st.
Warszawy)
перший поверх, каб. 10, 14, 20 i 21)
Фонд EcoTextil
Безкоштовний прокат реабілітаційного
обладнання для осіб з інвалідністю (інвалідні
візки, реабілітаційні велотренажери, милиці,
ходунки)
604 085 663
fundacja@ecotextil.pl
https://ecotextil.pl/sprzet-rehabilitacyjny

Інформаційно-координаційний пункт для
осіб з інвалідністю (Punkt InformacyjnoKoordynujący dla Osób z Niepełnosprawnościami
(PIKON)
Al. Solidarności 93
00-144 Warszawa
Тел./ +48 661 439 072, адреса e-mail: pikon@wcpr.pl

Polskie Forum Migracyjne
Szpitalna 5/14
00-031 Warszawa
Tel. 22 110 00 85
info@forummigracyjne.org
Ця брошура була видана у складі журналу
проект „Організація положення

Видання підготовлено

спеціалізованого консультування та

у співпраці

інтеграції допомога мігрантам у Варшаві»,

з Представництвом УВКБ

співфінансується м. Варшава.

ООН в Польщі.

Безкоштовна публікація

