INFORMACJA DLA OBYWATELI UKRAINY, PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE GMINY BRWINÓW
w związku z konfliktem zbrojnym wywołanym agresją wojsk rosyjskich
Szanowny obywatelu Ukrainy! Serdecznie witamy Cię w naszej Gminie i chcemy Ci zapewnić jak najlepsze wsparcie.
Co należy zrobić po kolei:
Zgłoś się do Urzędu Gminy Brwinów i złóż wniosek o nadanie numeru PESEL dla siebie
i swoich dzieci. Potrzebne będą:
• dokument potwierdzający tożsamość wnioskującego oraz dane zawarte we
wniosku,
• aktualne, kolorowe zdjęcie wykonane zgodnie z wymogami.
Poproś o założenie profilu zaufanego, który umożliwi załatwianie większości spraw
urzędowych przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu. Będzie także
potrzebny do starania się o świadczenia na dzieci z ZUS. Musisz mieć adres mailowy,
polski numer telefonu i zdjęcie każdego członka rodziny.
2. Załóż konto bankowe w polskim banku. ZUS wypłaca świadczenia na dzieci wyłącznie
na konto bankowe. W naszej gminie działa jeden bank – Bank Spółdzielczy, ale jeśli
wolisz, możesz założyć konto w innych bankach.
3. Jeśli masz dzieci, złóż wniosek w ZUS o świadczenie 500+ i dowiedz się o inne
świadczenia (Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, Dobry Start, dofinansowanie pobytu w
żłobku). Wnioski można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług
Elektronicznych (PUE) ZUS. Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:
• numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,
• adres mailowy,
• polski numer telefonu,
• numer rachunku bankowego w Polsce.
Jeśli nie poradzisz sobie samodzielnie z założeniem profilu PUE ZUS, pojedź do
placówki ZUS w Pruszkowie, pracownicy ZUS pomogą Ci założyć profil i złożyć wniosek.
Ogólne informacje znajdziesz na stronie https://www.zus.pl/ w zakładce ВАЖЛИВО!
Pytania i odpowiedzi w sprawie zasiłku 500+ publikowane są na stronie
https://www.zus.pl/ua/holovna-storinka/500-dla-gromadan-ukraini.-pitanna-tavidpovidi
Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać emailem na adres UA@zus.pl. Infolinia dla obywateli Ukrainy w sprawach świadczeń
rodzinnych na dzieci jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00 pod nr.
tel. 22 444 02 55.
4. Jeśli szukasz pracy zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Pruszkowie, po
oferty
pracy.
Dostępne
oferty
pracy
można
przeglądać
stronie
https://pruszkow.praca.gov.pl/.
Rejestracja jako poszukujący pracy może się odbywać osobiście w PUP lub (dla osób
posiadających profil zaufany) za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl
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Możesz również skorzystać z następujących świadczeń:
• jednorazowej pomocy na zagospodarowanie w wysokości 300 zł na osobę w
rodzinie,
• świadczeń rodzinnych,
• świadczeń pomocy społecznej (zasiłki, dożywianie dzieci i inne)
• pomoc psychologiczna dla Ciebie i dzieci.
Przygotuj: nr PESEL, adres mailowy, numer telefonu i numer konta.
Informacje dla obywateli Ukrainy dostępne na stronie http://sops.brwinow.pl/

Urząd Gminy
ul. Grodziska 12, Brwinów
pokój nr 3
informacje w języku ukraińskim:
tel. 22 738 26 80

Bank Spółdzielczy Biała Rawska
Brwinów, ul. Leśna 7
ZUS – Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
Pruszków, ul. Ołówkowa 38
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Powiatowy Urząd Pracy
Pruszków, ul. Drzymały 30, pok.
129
tel. 22 770 20 45
tel. 22 770 20 47
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8.30-16.30
Wtorek: 8.30-14.30
Środa: 8.30-14.30
Czwartek: 8.30-14.30
Piątek: 8.30-12.30
Środowiskowy Ośrodek Pomocy
Społecznej
Brwinów, ul. Kościuszki 4a
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8.00-17.30
Wtorek: 8.00-15.30
Środa: 8.00-15.30
Czwartek: 8.00-15.30

