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N

ikt z nas nie spodziewał się, że nowy rok przywita nas
tak dramatycznymi wydarzeniami. Wojna to ostatnie
słowo w człowieczym słowniku. Słowo, które nie
powinno mieć odmian, tłumaczeń, słowo, które nie
powinno istnieć. Niestety istnieje, a ostatnie dni
pokazują nam, że dotyka każdego z nas osobiście.

Selectico to biuletyn o sztuce i designie. Luty miał być miesiącem,
który poświęcimy na białą kuchnię, trendy Japandi, rozmowy
z architektami, których chcemy Wam przedstawić.
Nie możemy być jednak głusi na zdarzenia ostatnich 5 dni,
udawać, że Świat musi iść dalej. Świat musi się rozwijać, ale
mobilizacja nas wszystkich musi być większa niż dotychczas.
Dlatego też lutowe wydanie biuletynu poświęcamy wyłącznie
działaniom, które mogą wesprzeć naszych braci zza granicy.
Znajdziesz w nim krótki, skondensowany spis rzeczy, które
pomogą Ci udzielić wsparcia obywatelom Ukrainy pośrednio
lub bezpośrednio.
Walczymy razem.

Marlena Kalisiewicz
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Informacje zawarte w niniejszym biuletynie są po polsku.
Każdy z nas ma bliskich, którzy potrzebują teraz pomocy.
Szok i rozproszenie towarzyszące uchodćom nie
pozwalają często racjonalnie myśleć, podejmować
racjonalnych decyzji. Jako Polacy możemy być dobrym
duchem dla obywateli Ukrainy. Pomóc im zorganizować
formalności,
mieszkanie,
zorganizować
produkty
najpilniejszej potrzeby. Mamy nadzieję, że ten materiał
posłuży jako przydatny informator, który warto mieć pod
ręką.

____________________________________
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PRZEKROCZENIE
GRANICY POLSKI
jak wjechać do Polski jako obywatelka, obywatel Ukrainy?

Wjazd do Polski
Obywatel Ukrainy może wjechać do Polski na podstawie:
• ruchu bezwizowego opartego na paszporcie biometrycznym;
• wizie krajowej (D) lub wizie Schengen (C);
• wizie oznaczonej symbolem D lub C lub dokumentu pobytowego
wydanego przez inne państwo strefy Schengen;
• zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub rezydenta
długoterminowego UE oraz ważnej karty pobytu;
• wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego
na granicy RP;
• zgody naczelnika służby granicznej, wyrażonej przy przekraczaniu
granicy

Obecnie testy na COVID nie są
wymagane, a osoby niezaszczepione
nie są poddawane kwarantannie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
https://bit.ly/3C17M4i
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PRZYDATNE
DANE KONTAKTOWE

Państwowa Straż Graniczna Ukrainy
adres: ul. Wołodymyrska, 26, 01601 Kijów,
nr telefonu: +38(044)527-63-63
email: adpsu@dpsu.gov.ua

_______________________________________________

Zbiór danych prawnych
w języku ukraińskim:
https://bit.ly/3htZs3z

Infolinia dla uchodźców
+ 48 47 721 75 75
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KOMUNIKACJA
T-Mobile udostępnia darmowe połączenia międzynarodowe
do Ukrainy i przekazuje swoim klientom bezpłatne gigabajty.

od 25 lutego w sieci T‑Mobile będą bezpłatnie dostępne następujące usługi
i rozwiązania:
• 300 minut (wymiennych na SMS-y) na połączenia międzynarodowe na numery
komórkowe i stacjonarne do Ukrainy w taryfach abonamentowych dla klientów
indywidualnych i klientów MagentaBIZNES, T‑Mobile na kartę, MIX i Heyah na kartę,
• 10 GB w taryfach abonamentowych, T‑Mobile na kartę, T‑Mobile MIX i Heyah na
kartę,
• automatyczne przedłużenie ważności konta dla Ukrainek i Ukraińców
korzystających z Heyah na kartę i T-Mobile na kartę o 100 dni.

Klienci abonamentowi mogą aktywować pakiet
darmowych minut i gigabajty na trzy sposoby:

• w aplikacji mobilnej „Mój T‑Mobile”,
• SMS-owo, wysyłając:
SMS o treści UKR300TAK na numer 80008
w przypadku pakietu minut/SMS-ów,
SMS o treści UKR10GB na numer 80008
w przypadku pakietu gigabajtów,
• za pośrednictwem obsługi klienta pod numerem 602 960 200

Szczegółowe informacje o usługach są dostępne na stronie t-mobile.pl
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KOMUNIKACJA
Darmowe startery T-Mobile dla Ukrainek i Ukraińców w
punktach recepcyjnych, sklepach przygranicznych i na
dworcach

Obywatele Ukrainy będą mogli odebrać startery
w następujących miejscach:
• bezpłatnie w 9 punktach recepcyjnych
zlokalizowanych przy granicy polskoukraińskiej,
• w przygranicznych sklepach Żabka, Biedronka,
Kolporter, HDS, RUCH, Świat Prasy oraz Saloniki
Trafika, a także okolicznych stacjach
benzynowych,
• na dworcach PKP i PKS największych polskich
miastach.
Dokładne adresy punktów są dostępne na stronie
https: //bit.ly/3tcqrpJ
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KOMUNIKACJA

Jak poinformować Rosjan I Białorusinów
o tym, co się dzieje na Ukrainie?
____________________________________

Znajdź na Google Maps dowolny
sklep/kawiarnię/restaurację w dużym mieście w Rosji
albo na Białorusi i napisz w opiniach, co się dzieje na
Ukrainie + google translator na j.rosyjski.
Ważne: wzywajmy obywateli tych państw do
wypłacania pieniędzy z banków, póki jeszcze są
dostępne.

strona 8

POBYT I PRACA

W POLSCE
obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną nie są uchodźcami.
W świetle prawa status uchodźcy nadawany jest tylko osobom,
które uciekają z kraju w obawie przed prześladowaniem na tle
religijnym, rasowym, politycznym. Cudzoziemcy, którzy nie spełniają
warunków do nadania statusu uchodźcy, mogą ubiegać się o
przyznanie ochrony uzupełniającej.
Po złożeniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej obywatel
Ukrainy zostaje skierowany/skierowana do ośrodka recepcyjnego
podlegającego Urzędowi do Spraw Cudzoziemców, gdzie przejdzie
badania lekarskie.
Opcja dodatkowa: wniosek o przyznanie pomocy socjalnej na czas
trwania postępowania
Po złożeniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej pobyt w
Polsce jest legalny.
Do czasu zakończenia procedury obywatel Ukrainy nie może jednak
przekroczyć polskiej granicy i wyjechać do innego państwa.

Praca w Polsce nie jest dozwolona w ciągu pierwszych 6 miesięcy
trwania procedury. Jeśli minęło 6 miesięcy, a sprawa jest nadal w
toku, obywatel Ukrainy może ubiegać się o wydanie
zaświadczenia, które będzie uprawniało do pracy na terytorium
Polski. Po uzyskaniu ochrony międzynarodowej obywatel ma
prawo pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę.

Organ:
https://www.gov.pl/web/udsc/kierownictwo-udsc
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DARMOWY PAKIET

MEDYCZNY
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JAK ZATRUDNIĆ

OBYWATELA UKRAINY
Polskie firmy tworzą miejsca pracy obywatelom Ukrainy
uciekającym przed wojną. Zatrudnienie oferowane jest
rodzinom Ukraińców już pracujących w Polsce i tym, którzy w
ostatnich dniach zdecydowali się na ucieczkę z kraju.

akie kroki należy podjąć żeby
zatrudniać zgodnie z prawem?
✔ Zweryfikować podstawę pobytu
✔ Zarejestrować oświadczenie
o zamiarze powierzenia pracy
✔ Pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pobyt

SZCZEGÓŁY ZATRUDNIENIA
KROK PO KROKU:
https://bit.ly/3svyoHq
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OLX DLA UKRAINY
Na platformie OLX dodana została specjalna kategoria Dla
Ukrainy / Для України. Zbierane są w niej ogłoszenia o
bezinteresownej pomocy w kategoriach Noclegi, Artykuły
spożywcze, Transport, Pomoc medyczna i psychologiczna,
Pomoc prawna, Dla zwierząt, Tłumaczenia, Elektronika oraz
Pozostałe.
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INGLOT - SKRÓCONY
PROCES REKRUTACYNY

Firma Inglot umożliwia osobom przybywającym z Ukrainy
maksymalnie skrócony proces rekrutacyjny, a także całkowite
pokrycie opłat mieszkaniowych za pierwszy miesiąc po
zatrudnieniu.

Obecnie otwarte rekrutacje:
- Kreatywny - graficzny (Przemyśl)
- Data Science (Warszawa, Przemyśl)
- Produkcja kontraktowa (Warszawa, Przemyśl)
- Merchandising (Przemyśl)
- Sprzedaż międzynarodowa B2B (Warszawa, Przemyśl)
- IT (Przemyśl)
- E-Commerce (Przemyśl)
- New Product Development (Przemyśl)
- Konsultanci w punktach sprzedaży INGLOT
(Pełna lista punktów: https://lnkd.in/ecaMtgFw)

Skrócone CV bez listu motywacyjnego
należy przesłać na adres:

careers@inglot.pl
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BIEŻĄCE WSPARCIE
PRAWNE
nasza Kancelaria Kreatywna jest w gotowości do udzielania
bezpłatnych porad prawnych dla obywateli Ukrainy
szukających wsparcia na terenie Polski w związku z zaistniałym
stanem wojennym.

Wszystkie sprawy prosimy kierować
na główny adres mailowy kancelarii:
marlena@kancelariakalisiewicz.pl
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WSPARCIE W ZAKRESIE
USŁUG BANKOWYCH
Bank ING Polska wspiera obywateli Ukrainy
w zakresie usług bankowych

Zawieszono pobieranie opłat za przelewy do Ukrainy
Uproszczono procedury otwierania rachunków dla
obywateli Ukrainy. Wystarczy, że legalnie przekroczą
granicę i zadeklarują adres pobytu na terenie Polski.
Bank pomaga również swoim pracownikom - obywatelom
Ukrainy i ich rodzinom. Wspólnie z Grupą ING obejmuje
opieką wszystkich pracowników ING w Kijowie i ich rodziny.
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#RazemDlaUkrainy

