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Тут знайдеш інформацію про те, як ми можемо допомогти Тобі і Твоїй сім'ї в пошуку
роботи.
Відвідай інформаційний пункт:
Обласний Центр Зайнятості в Кракові відкриває інформаційні пункти для громадян України, які
шукають роботу, і роботодавців, які пропонують роботу в Малопольщі. Бажаючі можуть відвідати
їх особисто в Кракові, Тарнові, Новому Сончі та Освенцимі, поговорити по телефону або задати
питання електронною поштою.
Пункти відкриті з 8:00 до 16:00. Консультанти надають інформацію польською та українською
мовами.
Обласний Центр Зайнятості в Кракові також співпрацює з Інформаційним пунктом для іноземців
при Центрум Вєльокультурове (Centrum Wielokulturowe). Наші консультанти чергують в Галереї
Казімєж (Galeria Kazimierz ) вхід з вул. Жезьніча (ul. Rzeźnicza) з понеділка по п'ятницю з 9:30 до 15:
30.
Скористайся з послуги кар'єрного радника:
В пунктах громадяни України можуть записатися на консультацію до кар'єрного радника, який
допоможе підготувати резюме і визначити напрямок професійного розвитку. Якщо громадянин
України не зможе працювати в Польщі згідно з попередньою професією, то кар'єрні радники
допоможуть йому знайти інші можливості і направлять його до відповідного повітового бюро
праці в справі пропозицій роботі.
Можеш також запитатися про:
Консультанти в пунктах будуть інформувати про можливості працевлаштування, пропозицію
повітових бюро праці, різні форми пошуку роботи. Військові біженці в пункті дізнаються, які є
умови життя і праці в Польщі. При необхідності консультанти дадуть відповідь на питання,
пов'язані з перебуванням в Польщі і різними формами допомоги, що надається біженцям.
Вкажуть, де скористатися з медичної допомоги, юридичної консультації або матеріальної
підтримки, підкажуть, як дістатися до найважливіших місць.
Адреси інформаційних пунктів:
адрес електронної пошти: ukraina@wup-krakow.pl
Обласний центр зайнятості в Кракові

площа Na Stawach 1
тел. 12 61 98 400
Інформаційний пункт для іноземців

Galeria Kazimierz, вхід з вул. Жезнічої
с понедельника по пятницу с 9:30 до 15:30
Заміський відділ в Новому Сончі

https://wupkrakow.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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вул. Nawojowska 4
тел. 18 26 60 126
Заміський відділ в Тарнові

алея Solidarności 5-9
тел. 573 388 944
Заміський відділ в Освенцимі

вул. Wyspiańskiego 10
тел. 33 44 50 993
Нагадаємо, що у зв'язку з триваючою пандемією COVID-19 відвідувачі інформаційних пунктів
зобов'язані носити захисні маски.

Вакансії:
Листівка - інформація для громадян України
Ви можете скористатися з безкоштовного працевлаштування в повітових бюро праці в
Малопольщі: Інформаційні пункти для громадян України в повітових бюро праці [PDF файл].
Ви можете скористатися з центральної бази вакансій українською мовою.
Дивіться також інші портали вакансій [PDF файл].
Ви можете зателефонувати на Зелену лінію, де ви отримаєте інформацію про пропозиції роботи та
допомогу бюро праці російською мовою: телефон 19524, плата за тарифом оператора.
Ви можете відвідати портал державних служб зайнятості в Польщі, де ви отримаєте інформацію
про допомогу бюро праці та контактні дані бюро праці. https://lang-psz.praca.gov.pl/uk
Читайте також інформаційну листівку, якщо це ваші перші години або дні перебування в нашій
країні. Листівка була підготовлена в 4-х мовних варіантах – українською, російською, англійською
та польською мовами. Ви дізнаєтеся, що робити після перетину кордону, де шукати медичну
допомогу, школу для дитини, роботу і допомогу екстрених служб.
Załączniki
Листівка для біженців з України - UA (pdf, 530 KB)
Памятка для беженцев из Украины - RU (pdf, 502 KB)
Ulotka dla uchodźców z Ukrainy - PL (pdf, 425 KB)
Leaflet for refugees from Ukraine - EN (pdf, 429 KB)
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