
PORADY DLA 
WOLONTARIUSZY 



Oddajemy w ręce wolontariuszy broszurę, która ma pomóc w pracy z uchodźcami z Ukrainy. Materiał został 
przygotowany w ramach projektu pn.: „Przygotowanie wolontariuszy z Polski i Ukrainy do realizacji idei bezpiecznego 
dziecięcego świata” w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego 
w obszarze promocji i organizacji wolontariatu w roku 2022 – „Pomocne Małopolskie-Siła Wolontariatu!” 
 

Передаємо волонтерам брошуру для допомоги в роботі з біженцями з України. Матеріал підготовлено в 
рамках проекту під назвою: «Підготовка волонтерів з Польщі та України для втілення ідеї всесвітньої безпеки 
дітей» в рамках відкритого конкурсу, що пропонує реалізацію громадських завдань Малопольського 
воєводства щодо популяризації та організації волонтерства у 2022 році – «Корисне Малопольське – Cила 
волонтерства!» 
 



NASI 
PODOPIECZNI 



 
W Polsce już od prawie roku przebywają uchodźcy z Ukrainy, którzy uciekają przed 
konfliktem zbrojnym w swoim kraju. Wielu z nich znalazło schronienie i możliwość 
prowadzenia normalnego życia w Polsce. Rząd polski wspiera uchodźców, 
udzielając im pomocy materialnej i umożliwiając uzyskanie statusu uchodźcy lub 
azylu. Społeczeństwo polskie, w tym wiele organizacji pozarządowych                         
i wolontariuszy również pomaga uchodźcom, zapewniając im opiekę i wsparcie. 
 
Z uwagi na ograniczenia wyjazdu mężczyzn z Ukrainy - 97% uchodźców to kobiety, 
których średnia wieku wynosi 36 lat (na podstawie badań Interdyscyplinarnego 
Laboratorium Badań Wojny w Ukrainie - badania sondażowe zrealizowano za 
pomocą sondażu online (CAWI). Sondaż był prowadzony w dniach od 15 kwietnia 
do 10 maja 2022). W podziale na grupy wiekowe wygląda to tak: do 24 lat (10%), 
25-34 lat (32%.), 35-44 lat (40%), 45-54 lat (15%), 55-64 lat (4%), 65 + (1%). 
Większość ankietowanych zamieszkiwała w mieście (91%). Biorąc pod uwagę 
regiony, z jakich pochodzą badani, to najwięcej jest z centralnej Ukrainy (46%), 
zachodniej (22%), południowej (19%) i wschodniej (13%). 
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Prawie połowa ankietowanych (48%) nigdy wcześniej nie była w Polsce. Pozostali 
byli już u nas przed wojną. Krótki pobyt w naszym kraju zaliczyło 43%, na dłużej 
zatrzymało się 7%, a rok i dłużej mieszkało (2%). 
 
Pytani o swoje plany na przyszłość uchodźcy najczęściej odpowiadają, iż wrócą 
szybko na Ukrainę, jak tylko zakończy się wojna (41%). Część zamierza zostać          
w Polsce na stałe (17%). Pozostać w Polsce na jakiś czas i zarobić przed powrotem 
do domu zamierza 11%. 
Wśród uchodźców trzy czwarte posiada dzieci. Aż 70% z nich składało bądź 
zamierza składać wniosek o wypłatę świadczeń 500 plus. 
 
Do ukraińskiej szkoły za pośrednictwem Internetu w trybie zdalnym uczęszcza 45% 
uczniów. Do polskiej szkoły uczęszcza 46% uczniów. 
Pytani o znajomość języka polskiego najczęściej odpowiadają, że rozumieją język 
polski, ale nie mówią nim (34%). 
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JAK MOŻESZ 
POMÓC? 



Twój zakres działań jako wolontariusz będzie bardzo duży. Można jednak wskazać na 
podstawowe aktywności wolontariackie:  
- wsparcie dorosłych mieszkańców przy załatwianiu spraw w urzędach - dlatego 

pamiętaj, że powinieneś być na bieżąco z procedurami urzędowymi, które są 
dostępne na stronach internetowych urzędów gmin, ośrodków pomocy społecznej, 
służby zdrowia, stąd też czytaj je często, sprawdzając, czy nie zmieniły się procedury, 
bądź przepisy prawa; 

- pomoc w tłumaczeniu – możliwość porozumiewania się jest jednym                                 
z najważniejszych problemów, które musisz pokonać. Z jednej strony powinieneś 
umieć dogadać się  z uchodźcami, dlatego też przygotuj sobie z pomocą Internetu     
i naszego słowniczka podstawowe pytania oraz polecenia. Z drugiej strony słuchaj - 
polskie i ukraińskie słowa są często podobne. Zawsze też możesz poprosić                  
o powtórzenie albo opisanie problemu w inny sposób. Największym problemem jest 
występowanie w roli tłumacza, na przykład w urzędzie lub u lekarza. W takich 
sytuacjach Twoją rolą będzie bardziej wspieranie uchodźcy niż tłumaczenie, chyba 
że czujesz się dobrze językowo. Uważaj przy tym, żeby nie popełniać błędów, bo złe 
tłumaczenie, choćby u lekarza, może przynieść więcej strat niż korzyści. Bądź           
po prostu ze swoim podopiecznym i wspieraj go, wskazując drogę lub sposób 
zachowania się. Już Twoja obecność będzie dla niego bardzo ważna. Ty natomiast 
zawsze próbuj zorientować się, czy w placówce, do której trafiliście nie ma osób 
mówiących po ukraińsku. Wierz nam jest ich bardzo dużo. Już nawet szpitale, 
zatrudniają osoby z Ukrainy i w razie potrzeby zgłoś, że Twój podopieczny 
potrzebuje lekarza albo pielęgniarkę mówiącego po ukraińsku lub rosyjsku; 

MOGĘ POMÓC 
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- pomoc w nauce języka polskiego – część uchodźców chce uczyć się języka 
polskiego, jednak jest to znikoma grupa. Pozostali uważają, że szybko wrócą na 
Ukrainę, więc jedynie co znają po polsku to podstawowe nazwy produktów               
w sklepach. Mimo wszystko zawsze zapytaj swojego podopiecznego, czy chce się 
uczyć? Jak potwierdzi, to poszukaj właściwej placówki. Często urzędy gmin 
prowadzą nauczanie języka polskiego. Możesz też sam próbować być nauczycielem. 
Ważne jest bowiem, żeby Twój podopieczny czuł się dobrze i bezpiecznie,                  
a umiejętność zrozumienia się i dogadania jest ważnym elementem dobrego 
samopoczucia i wolności osobistej; 

- pomoc w dojeździe i w trakcie wizyty u lekarza – to bardzo ważne zadanie i uwierz 
nam prędzej czy później na pewno będziesz miał z nim do czynienia. Wśród 
uchodźców jest sporo małych dzieci i osób w podeszłym wieku. Mają one prawem 
zagwarantowaną bezpłatną służbę zdrowia i mogą z niej korzystać w razie potrzeby. 
Twoją rolą będzie przekazanie podopiecznemu tej informacji, a następnie umówić 
wizytę, zarejestrować pacjenta i wspierać go w trakcie wizyty psychicznie oraz 
organizacyjnie. Będziesz musiał również zrealizować z podopiecznym jego receptę. 
Pamiętaj, że refundacja kosztów zakupu leków dla uchodźców z Ukrainy jest taka 
sama jak dla ubezpieczonych Polaków, co oznacza, że sporo jest refundowanych,    
ale nie wszystkie zupełnie za darmo; 
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- wsparcie mieszkańców w codziennym funkcjonowaniu w ośrodkach – z naszych 
doświadczeń wynika, że normą wcale nie jest życie wspólnotowe uchodźców,        
ale bardzo zatomizowana forma życia, dlatego też Twoją rolą będzie integracja nie 
tylko polsko-ukraińska, ale na samym początku ukraińsko-ukraińska. Bezwzględnie, 
dużo łatwiej funkcjonować w grupie, wspierać się w niej i pomagać, niestety osoby   
z Ukrainy, niezależnie jak długo przebywają w Polsce, więcej rozmawiają przez 
telefon z bliskimi w Ukrainie niż ze swoimi współmieszkańcami. To w pewnym sensie 
normalne, bo zostali brutalnie wyrwani ze swojego domu, zostawiając w nim 
bliskich i rzeczy, które przypominają im o stabilizacji. Tutaj zaś żyją w pewnym sensie 
w chaosie emocjonalnym, do którego podchodzą z olbrzymią rezerwą. Co więcej,   
w ośrodkach pojawiają się również animozje z Ukrainy. Osoby z zachodniej Ukrainy 
patrzą nieufnie na uchodźców z terenów wschodnich, którzy nie dość, że mają inną 
mentalność, to mówią w znienawidzonym języku rosyjskim. Nie próbuj stawać         
za którąś z grup. Pamiętaj przy tym, że na przykład dla Ukraińców z Donbasu język 
rosyjski jest naturalny, a mieszkańcy Donbasu najbrutalniej doświadczają wojny. 
Dlatego staraj się integrować uchodźców w swojej społeczności, a poprzez np. 
imprezy kulturalne i spotkania buduj więzi polsko-ukraińskie. To, że poznamy się         
i polubimy może być ważnym elementem tworzenia naszej przyszłości na gruzach 
wojennych; 
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- pomoc w posługach religijnych – zapewne dość szybko usłyszysz pytanie, gdzie jest 
najbliższa cerkiew – sprawdź to wcześniej. Jeśli działasz w południowo-wschodniej 
lub wschodniej Polsce, gdzie wyznania: prawosławne i greckokatolickie są dość 
powszechne nie powinieneś mieć z tym większego problemu. Wiara i obrzędy,         
w tym świąteczne śpiewy oraz modlitwy dla niektórych będą miały potężny wpływ 
na ich stan psychiczny; 

- wsparcie dzieci przebywających w ośrodkach – najczęściej będzie to przy 
odrabianiu lekcji, nauce języka polskiego i języków obcych. Około połowa dzieci 
ukraińskich chodzi do polskiej szkoły i tu zaczynają się schody – mimo, że dość 
szybko przyswajają sobie język polski, to jednak zadania odrabiają po ukraińsku,        
co powoduje, że nawet polskie wypracowania piszą w języku ukraińskim, bo w nim 
myślą, a dopiero potem tłumaczą na polski. Trwa to dużo dłużej i jest bardzo 
pracochłonne, a inne przedmioty leżą. Dlatego też pomoc w nauce jest jednym       
w najważniejszych zadań wolontariusza. W innych możesz liczyć na urzędy              
czy opiekę lekarską, tutaj zostajesz sam z dzieckiem z Ukrainy i z jego problemami. 
Nawet komputer mówi do nich cyrylicą, a nauczycielka pyta jednak po polsku       
albo też zadaje przygotowanie polskiej prezentacji komputerowej i powstaje 
problem. Dlatego też musisz wrócić do lat młodszych, poszukać podręczników           
a głównie wydobyć z zakamarków mózgu trochę wzorów, definicji i do dzieła.        
Dla Twojego podopiecznego uzyskanie dobrej oceny jest potwierdzeniem jego 
wartości, o czym nie zawsze pamiętają nauczyciele. Będziesz bardzo 
usatysfakcjonowany, jak pewnego dnia Twój mały podopieczny czystą polszczyzną, 
powie Ci dziękuję. To nie jedyne schody do pokonania.  
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     Wiele dzieciaków ukraińskich zdalnie kontynuuje swoją szkołę w Ukrainie, która też  
     stawia im pewne wymagania i egzaminuje. Czasem doba dla takiego ucznia to  
     mało, dlatego też sporo z nich ma zajęte nauką również dni wolne. W związku z tym  
     często ich brak ochoty współpracy nie wynika z braku chęci do nauki, lecz 
     normalnego zmęczenia i przeciążenia.      
- wspólne wycieczki i zajęcia – nie tylko integracja, o której już wspomniano, jest 

istotna. Ważne jest także poznawanie przez Ukraińców najbliższego miejsca,              
w którym przebywają. Można by zapytać po co? A dlatego, że dla nas Polaków, 
istotnym jest, by po tych strasznych dniach wojny zapamiętano nas nie tylko jako 
załatwiaczy i pomocników, ale jako ludzi, którzy żyją w ciekawej i pięknej przestrzeni, 
którą warto zapamiętać i do niej wrócić, choćby w myślach. Jest to szansa na 
budowanie przyszłych dobrych relacji, a te są nam wszystkim bardzo potrzebne. 
Wycieczki i spotkania to również wyjście „na zewnątrz” z przestrzeni ośrodków 
uchodźczych, co ma niewątpliwie pozytywny wpływ na psychikę podopiecznych.   

- pomoc psychologiczna – o tej formie pomocy najczęściej się zapomina, bo problemy 
psychiczne i psychologiczne są najskrzętniej ukrywane przez każdego z nas. Trzeba 
mieć jednak świadomość, że dla ludzi, którzy stracili domy i bliskich, choćby tylko na 
rok, jest to gigantyczny wstrząs, z którym duża grupa nie umie sobie poradzić. 
Dlatego też poszukaj w Internecie kontaktów z psychologami lub psychiatrami           
z Ukrainy, którzy mogą wesprzeć Twoich podopiecznych. Szukaj również na stronach 
stowarzyszeń, które organizują różnego rodzaju spotkania, warsztaty itp.     
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Dogadajmy się 

W poniższym rozdziale zamieszczamy zwroty po polsku z ukraińskim odpowiednikiem, 
które ułatwią Ci przełamanie bariery językowej w kontakcie z osobami z Ukrainy.   
Przebywając z uchodźcami warto nauczyć się kilku słówek i zwrotów po ukraińsku, 
które pomogą okazać naszą życzliwość osobom z Ukrainy, a dzieciom porozumieć się     
z ukraińskimi kolegami.  
Wielu Ukraińców bardzo dobrze komunikuje się po angielsku, zna też język polski,       
ale z pewnością docenią naszą chęć powiedzenia kilku słów w ich języku ojczystym.  
Zwykłe „dziękuję”, „przepraszam”, „proszę” wypowiedziane po ukraińsku to nie tylko 
wyraz naszego zaangażowania i życzliwości, ale co ważniejsze może u niejednego 
wywołać wiele pozytywnych uczuć a o to też chodzi. 
Zwroty zapisane są najpierw po polsku, następnie ich ukraińska wymowa fonetyczna 
zapisana kursywą i łacinką, a na koniec oryginalny zapis cyrylicą w języku ukraińskim. 
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Podstawowe zwroty grzecznościowe na dobry początek:  
 

Witając się, możemy powiedzieć:  

 

dzień dobry – dobroho ranku – дoброго ранку (używamy na powitanie wyłącznie rano, 
do południa, podobnie jak angielskie good morning) 
dzień dobry – dobryj den' – добрий день (używamy na powitanie w ciągu dnia) 
dobry wieczór – dobryj weczir – добрий вечір (używamy porą wieczorową) 
cześć – prywit – привіт (używamy tylko na powitanie) 
  
Na pożegnanie możemy powiedzieć:  
 
do widzenia – do pobaczennia – до побачення (używamy na pożegnanie przez całą 
dobę) 
do zobaczenia – do zustriczi – до зустрічі 
do jutra – do załtra – до завтра 
cześć/papa – buwaj /pa-pa – бувай! / па-па!   
wszystkiego dobrego – na wse dobre – на все дообре!   
dobranoc – na dobranicz /dobranicz – на добраніч! / добраніч! (mówimy tuż przed 
pójściem spać) 
szczęśliwej podróży / dobrej drogi! – szczasływoji dorohy – щасливої дороги! 
  
 



MOGĘ POMÓC 

    

Dogadajmy się 

• dziękuję – diakuju – дякую 
• dziękuję bardzo – duże diakuju – дуже дякую 
• proszę – budʹ laska /proszu  – будь ласка / прошу 
• przepraszam – pereproszuju  – перепрошую 
• przepraszam – wybacz  – вибач (używamy, kiedy zaczepiamy kogoś lub 

przepraszamy za coś) 
• nie ma za co – nema za szczo – нема за що 
• nie rozumiem – ne rozumiju – не розумію 
• serdecznie zapraszamy – łaskawo prosymo – ласкаво прocимо 
• zapraszamy – zaproszujemo – запрошуємо 
• bardzo mi miło – duże pryjemno – дуже приємно  
•   
• jak Pan / Pani ma na imię? – jak was zwaty – як вaс звати? 
• jak masz na imię? – jak tebe zwaty – як тебе звати? 
• mam na imię / nazywam się... –  mene zwaty... – мене звати...  
• jak ma Pani / Pan na nazwisko? – jake wasze prizwyszcze  – яке ваше прізвище? 
• czego Pani / Panu potrzeba? – szczo wam potribno – що вам потрібно? 
• jak mogę Pani / Panu pomóc? – jak wam dopomohty – як вам допомогти? 
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• jest Pani / Pan głodna? – choczete szczos' zjisty – хочете щось з'їсти? 
• czy chce się Pani / Pan czegoś się napić? – wy choczete szczos' wypyty – ви хочете 

щось випити? 
• czy potrzebuje Pani / Pan miejsca, w którym można się zatrzymać? – wam potribne 

misce dlia prożywannia – вам потрібне місце для проживання?  
• gdzie Pani / Pana rodzina? – de wasza rodyna – де ваша родина? 
• jaki jest Pani / Pana numer telefonu? – jakyj u was nomer tełefonu – який у вас 

номер телефону? 
• chce Pani / Pan do kogoś zadzwonić? – wy choczete komusʹ podzwonyty – ви 

хочете комусь подзвонити? 
• co słychać? – jak sprawy – як справи? 
• wszystko w porządku? – wse harazd – все гаразд? 
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Opieka medyczna 
Obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku w związku                    
z agresją Rosji, przysługują takie same uprawnienia do bezpłatnej opieki medycznej jak 
ubezpieczonym Polakom. Prawo to obejmuje: 
- obywateli Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski, 
- nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego małżonków obywateli Ukrainy, którzy 

przybyli z Ukrainy, 
- obywateli Ukrainy z Kartą Polaka, 
- członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka. 
 
Pierwszym elementem systemu zdrowia w Polsce jest podstawowa opieka zdrowotna (POZ), 
którą prowadzą przychodnie zdrowia. Tam skieruj, a najlepiej zaprowadź Twojego 
podopiecznego, gdy widzisz, że ma objawy przeziębienia, grypy, różnego rodzaju bóle             
i niepokojące symptomy, które bezpośrednio nie zagrażają życiu. 
 
Do lekarza POZ nie obowiązują skierowania, a osoba uprawniona jest traktowana, jak 
pacjent spoza listy aktywnej POZ. Oznacza to, że Twój podopieczny może skorzystać z porady 
lekarskiej w każdej przychodni, po przedstawieniu w rejestracji paszportu, gdzie jest wbita 
pieczątka przekroczenia granicy po 24 lutego 2022 roku oraz zaświadczenie o nadaniu 
numeru PESEL. 
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Można skorzystać z prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej (PTMR) 
wyszukiwarki poradni z personelem mówiącym po ukraińsku medicalhelp. Najlepiej, jak 
będziesz towarzyszyć swojemu podopiecznemu, to będzie dla niego bardzo ważne,              
bo będzie czuł Twoje wsparcie w momencie dla niego trudnym, a Ty możesz pomóc            
nie tylko w poruszaniu się po placówce służby zdrowia, ale również pomóc w tłumaczeniu, 
na przykład korzystając z translatora w telefonie lub tablecie. Translator jest też na rządowej 
stronie pomagamukrainie.gov.pl. 
 
W poradni POZ dorosłych przyjmuje specjalista medycyny rodzinnej lub internista, a dzieci - 
specjalista medycyny rodzinnej lub pediatrii. Może on podjąć leczenie samodzielnie lub 
skierować Twojego podopiecznego do specjalisty. W ramach bezpłatnej opieki zdrowotnej   
w Polsce obywatele Ukrainy mają dostęp do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy 
specjalistów, dentystów, badań diagnostycznych, leczenia szpitalnego i rehabilitacji. Opieka 
nie obejmuje jednak leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej, leczenia            
za granicą, zwrotu środków za leczenie za granicą. 
 
Pamiętaj, że w nagłych przypadkach możesz zawieźć Twojego podopiecznego na SOR 
(Szpitalny Oddział Ratunkowy), który znajduje się przy szpitalach. Sprawdź to jednak             
w Internecie. Pomoc w szpitalnym oddziale ratunkowym udzielana jest pacjentowi 
znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub wymagającemu 
 szybkiego leczenia. 
 

ZDROWIE 

https://www.medicalhelp.pl/
https://www.medicalhelp.pl/
http://pomagamukrainie.gov.pl/


 
Uprawnienia do darmowych świadczeń medycznych nie przysługują Ukraińcom, którzy przed 
24 lutego 2022 roku przebywali w Polsce na podstawie zezwoleń pobytowych lub mieli 
status uchodźcy, lub złożyli wniosek o uzyskanie takiego statusu oraz tym, którzy wyjechali     
z Polski na dłużej niż miesiąc. Dlatego też, gdy Twój podopieczny chce wyjechać do domu,   
to powiedz mu, że gdy przedłuży pobyt na Ukrainie powyżej miesiąca traci wszelkie 
uprawnienia jako uchodźca.  

 
Leki 
Leki i wyroby medyczne dla uprawnionych obywateli Ukrainy są refundowane na takich 
samych zasadach jak ubezpieczonym Polakom. Bezpłatne leki otrzymują osoby, które 
ukończyły 75 rok życia.  
 ZDROWIE 
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• jak się Pani / Pan czuje? – jak wy poczuwajetesʹa – як ви почуваєтеся? 
• coś Panią / Pana boli? – szczosʹ was bołyt  – щось вас болить?  
• co Panią / Pana boli? – szczo u was bołyt' – що у вас болить? 
• ma Pani / Pan jakąś alergię? – u was je jakas' alerhija – y вас є якась алергія? 
• czy bierze Pani / Pan na stałe jakieś leki i czy ma je Pani / Pan ze sobą? – czy 

pryjmajete jakisʹ liky szczodnia i czy majete jich z soboju – чи приймаєте якісь ліки 
щодня і чи маєте їх з собою? 

• czy wyraża Pani / Pan zgodę na badanie / leczenie / pobyt w szpitalu? – czy 
pohodżujetes’a na obsteżennia / likuwannia / hospitalizaciju – чи погоджуєтеся на 
обстеження / лікування / госпіталізацію? 

• apteka – apteka – аптека  
• leki – liky – ліки  
• punkt medyczny – medycznyj punkt – медичний пункт  
• pokój matki z dzieckiem – kimnata materi z dytynoju – кімната матері з дитиною 
• czy upoważnia Pani / Pan kogoś do informacji o swoim stanie zdrowia - czy 

dozwol’ajete powidomyty kohos’ pro stan waszoho zdorowja – чи дозволяєте 
повідомляти когось про стан вашого здоров’я?  

• jak się Pani /Pan dziś czuje? – jak s’ohodni poczuwajetes’ – як сьогодні 
почуваєтесь? 

• czy jest: lepiej / gorzej / dobrze / źle / trudno powiedzieć – czy kraszcze / hirsze / 
dobre / pohano /ważko skazaty – чи: краще / гірше / добре / погано / важко 
сказати   

• czy zażywała Pani leki – czy wy pryjmały liky – чи ви приймали психіатричні ліки 
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• zawroty głowy – zapamoroczennia – запаморочення  
• bóle mięśni – bil’ u mjazach – біль у м’язах 
• kłucie w piersiach – kołottia w hrudiach – колоття в грудях 
• leki uspokajające – zaspokijływi liky / preparaty – заспокійливі ліки / препарати  
• leki nasenne – snodijni liky/ wid bessonnia – снодійні ліки/ від безсоння   
• leki przeciwbólowe – znebol’ujuczi liky / preparaty – знеболюючі ліки / препарати   
• proszę się niczego nie bać – niczoho ne bijtes’a – нічого не бійтеся   
• proszę się nie denerwować – ne chwyl’ujtes’a – не хвилюйтеся   
• jestem w ciąży – ja wahitna – я вагiтна 
• muszę dostać się do lekarza ... – meni potriben likar – менi потрiбен лiкар ...  
• dentysta – stomatołoh – стоматoлог 
• ortopeda – trawmatołoh – травматoлог 
• boli mnie gardło – u mene bołyt' horło – y мeне болить... 
• Ile to kosztuje? – skilky ce kosztuje– скільки це коштує? 

 
• owoce – frukty - фрукти  
• warzywa – owoczi – овочі 
• masło – werszkowe masło – вершкове масло 
• herbata – czaj – чай 
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Przyjmowanie dzieci do przedszkoli 
Dzieci w wieku 3-7 lat przyjeżdżające z Ukrainy są przyjmowane do przedszkoli publicznych 
na warunkach dotyczących obywateli polskich. Aby zapisać dziecko do przedszkola w trakcie 
roku szkolnego należy złożyć wniosek do dyrektora wybranego przedszkola. 

 

Przyjmowanie dzieci i młodzieży do szkół 
Dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat są przyjmowane do publicznych szkół oraz obejmowane 
opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich.  Przyjmowanie do szkół 
odbywa się w ciągu całego roku szkolnego. 
W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora placówki, w rejonie 
zamieszkania. Rodzice dziecka z zagranicy, którzy nie mogą znaleźć szkoły posiadającej wolne 
miejsca w danej klasie, mogą zwrócić się do organu prowadzącego szkoły (np. wydziału 
edukacji gminy lub powiatu) z prośbą o wskazanie szkoły posiadającej wolne miejsca. 
Ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie 
dotychczasowego okresu nauki szkolnej (sumy ukończonych lat nauki szkolnej) za granicą. 
Dotychczasowy okres nauki szkolnej (suma lat nauki szkolnej) ustala się na podstawie 
dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku na podstawie 
oświadczenia rodziców o dotychczasowym okresie nauki szkolnej za granicą.          
Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. 
Ponadto rodzice dziecka mogą zwrócić się do dyrektora o przyjęcie do niższej klasy niż 
wynika to z dotychczasowego okresu nauki szkolnej (sumy ukończonych lat nauki szkolnej), 
np. ze względu na wiek dziecka. 

ZDROWIE PRZEDSZKOLA 
I SZKOŁY 



ZDROWIE PRZEDSZKOLA 
I SZKOŁY 

• tablica – doszka – дoшка 
• poniedziałek – ponediłok – понеділок 
• wtorek – wiłtorok – вівторок 
• środa – sereda – середа 
• czwartek – czetwer – четвер 
• piątek – pjatnycʹa – п’ятниця 
• sobota – subota – субота 
• niedziela – nedilʹa – неділя 
• godzina – hodyna – година 
• tydzień – tyżdenʹ – тиждень 
• miesiąc – misiacʹ – місяць 
• rok – rik – рік 

 
• chcesz się pobawić? – choczesz pohratys’a – xочеш погратися? 
• cieszymy się, że jesteście tu z nami – my radi szczo ty/wy tut z namy – ми радi, що 

ти/ви тут з нами 
• jak masz na imię? – jak tebe zwaty – як тебе звати? 
• to są twoi/wasi nowi koledzy z klasy – ce twoji / waszy odnoklasnyky – це твої / 

ваши однокласники 
• nie bój się, chcę Ci pomóc – ne bijsja ja choczu tobi dopomohty  – не бійся, я хочу 

тобі допомогти 
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• powiedz, proszę, co lubisz (chcesz) robić? – skażit’ bud’ łaska szczo l’ubysz 
(choczesz) robyty – cкажіть, будь ласка, що любиш (хочеш) робити? 

• lubisz malować? – ty l’ubysz mal’uwaty  – ти любиш малювати? 
• chcesz pooglądać telewizję? – choczesz dywytys’a tełewizor – xочеш дивитися 

телевізор? 
• lubisz jeździć rowerem? – ty l’ubysz jizdyty na wełosypedi – ти любиш їздити на 

велосипеді? 
• otwórz zeszyt i napisz – widkryj zoszyt i napyszy – відкрий зошит і напиши 
• tam stoi woda. Pij kiedy chcesz – tam stojit’ woda pyj koły choczesz – там стоїть 

вода. Пий коли хочеш. 
• chcesz skorzystać z toalety? Zaprowadzę Cię – choczesz pity w tualet? zawedu 

tebe – xочеш піти в туалет? Заведу тебе. 
• przebierz się w szatni – pereodiahnys’a u rozdiahal’ni – переодягнися у 

роздягальні 
• usiądź, proszę, tu, na krześle – siad’ bud’ łaska tut na stilci – cядь, будь ласка, тут, 

на стільці 
• to jest twój długopis – ce twoja ruczka – це твоя ручка 
• weź kredki i namaluj obrazek – wizmy oliłci i namal’uj kartynku – візьми олівці й 

намалюй картинку 
• teraz pójdziemy na plac zabaw – teper pidemo na majdanczyk – тепер підемо на 

майданчик 
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Osoba z Ukrainy może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy lub 
wojewódzkiego urzędu pracy. Obejmuje ona wsparcie w znalezieniu pracy, przede 
wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe.  
 
Może skontaktować się telefonicznie z urzędem pracy lub poprzez infolinię pod 
numerem: 19524 albo może udać się do najbliższego urzędu pracy, gdzie porozmawia z 
doradcą zawodowym lub pośrednikiem pracy i ustali potrzeby. Doradca może zapytać, 
m.in. o takie rzeczy jak: posiadane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe,           
w jakim zawodzie ma być to praca, w jakim wymiarze, itd.  
 
 
 
 
 

Przydatne strony internetowe: 
https://oferty.praca.gov.pl/ 
 
https://www.gov.pl/web/granica 
informacje o pomocy dla uchodźców z Ukrainy (w tym w języku 
ukraińskim) 
https://pomagamukrainie.gov.pl/ 
informacje o pomocy w zakresie uzyskania numeru PESEL, 
pomocy prawnej, zdrowia, infolinii itd. 
https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy 
dostępne w języku ukraińskim informacje o pomocy urzędów 
pracy, dane kontaktowe urzędów pracy 
https://zielonalinia.gov.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy 
informacje o pomocy urzędów pracy w języku ukraińskim 

https://oferty.praca.gov.pl/
https://oferty.praca.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/granica
https://pomagamukrainie.gov.pl/
https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy
https://zielonalinia.gov.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy
https://zielonalinia.gov.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy
https://zielonalinia.gov.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy
https://zielonalinia.gov.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy
https://zielonalinia.gov.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy
https://zielonalinia.gov.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy
https://zielonalinia.gov.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy
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urząd pracy – centr zajniatosti – центр зайнятості  
wymagane dokumenty – neobchidni dokumenty – необхідні документи 
rozmowa kwalifikacyjna – spiłbesida – співбесіда 
profil zaufany – dowirenyj profil – довірений профіль  
paszport – zakordonnyj pasport – закордoнний пaспорт 
dowód osobisty – wnutrisznij pasport – внyтрішній пaспорт 
prawo jazdy – wodijski prawa – водiйські правa 
ubezpieczenie – strachuwannia – страхувaння 
dokument ważny do ... – dokument dijsnyj do – докумeнт дiйсний до… 
pieniądze – hroszi – гроші 
jakie będą (są) moje obowiązki? – szczo wchodyt' u moji obowjazky – що вхoдить у 
мої обoвʼязки? 
jakie jest wynagrodzenie? – jaka zarpłata – якa зарплaта? 
to jest bardzo pilne (ważne) – ce duże terminowo (ważływo) – це дyже термінoво 
(важливо) 
jak długo muszę czekać? – jak dołho potribno czekaty – як дoвго потрiбно чекaти? 
gdzie można zostawić swoje rzeczy? – de ja możu załyszyty swoji reczi  – де я мoжу 
залишити свої рeчі? 
należy potwierdzić tożsamość – potribno pidtwerdyty swoju osobu – потрiбно 
підтвeрдити свою осoбу 
oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe – zaswidczuju, szczo wyszczezaznaczene 
je prawdoju – засвiдчую, що вищезазнaчене є прaвдою 
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proszę wypełnić ten formularz – zapownit', bud' łaska, ciu formu – запoвніть, будь 
лaска, цю фoрму 
posiada Pani / Pan doświadczenie? – u was je doswid – y вас є дoсвід? 
jestem na emeryturze – ja na pensji  – я на пeнсії 
kim Pani /pan jest z zawodu? – chto wy za profesijeju – xто ви за профeсією? 
kim Pani / Pan jest z wykształcenia? – chto wy za oswitoju – xто ви за освiтою? 
pracowałem(am) ... – ja praciuwał – я працювaв/працювaла… 
prowadziłam własną firmę – ja mała własnu firmu – я мaла влaсну фiрму 
jest / nie ma – je / nemaje - є / немає 
tak / nie – tak / ni - так / ні 
nie wiem – ja ne znaju - я не знаю 
może Pani / Pan mówić wolniej? – howorit bud' łaska powil'nisze  – говоріть, будь 
ласка, повільніше 
dokąd? – kudy – куди? 
kiedy? – koły – коли? 
od kiedy? do kiedy? – widkoły, dokoły – відколи? доколи? 
ile masz lat? – skilʹky tobi rokił – скільки тобі років? 
mam … lat –  meni rokił - менi … років 
wejście – wchid - вхід 
wyjście – wychid - вихід 
przystanek autobusowy – ałtobusna zupynka – автобусна зупинка 
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proszę mi to przetłumaczyć – perekładit' meni ce, bud' łaska – перекладіть менi це, 
будь лaска 
potrzebuję … opieki nad dzieckiem – meni potriben ... dohlad za dytynoju – менi 
потрiбен ... дoгляд за дитиною 
nie, nie wolno – ni, ne można – ні, не мoжна 
niestety nie – na żal ni – на жаль, ні  
nie mam nic przeciwko – ja ne proty – я не прoти 
dzisiaj – sʹohodni – сьогодні 
jutro – załtra – завтра 
wczoraj – wczora – вчора 
gdzie i kiedy przekroczyłeś granicę? – koły i de ty peretnuł kordon –  коли в де ти 
перетнув кордон? 
jakie języki obce Pani /Pan zna? – jakymy mowamy wy wołodijete  – якими мовами 
ви володiєте? 
czy może Pani / Pan powtórzyć? – wy możete ce powtoryty – ви можете це 
повторити? 
wyjdź na zewnątrz – wyjty na wulyc'u - вийти на вулицю   
bilet – kwytok – квиток  
  
Ukraińskie słowo пaспорт (pasport) może oznaczać zarówno paszport, jak i dowód 
osobisty. Dla jasności, w tym pierwszym znaczeniu dodaje się 
przymiotnik закордонний (zakordonnyj) – zagraniczny. Słowo to może przysporzyć 
nieporozumień w bankach czy urzędach, więc warto być tego świadomym. 
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38-340 Grudna K pska 108ę

38-307 Sękowa 12

Witajcie w naszym świecie 
 

Привіт в нашому світі 


