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Jesteśmy grupą ludzi, która od 12 lat zajmuje się działaniami na rzecz praw człowieka. Jedną z naszych głów-
nych aktywności jest przyglądanie się Lublinowi. Staramy się, aby w kontekście poszanowania praw i wolności 
człowieka było to dobre miejsce do życia. Także dla osób, które są w mieście nowe, nie mówią po polsku, nie 
znają zwyczajów ani polskiej kultury. Zależy nam, aby Lublin okazał im gościnność. 

Informator dla migrantów i migrantek, który trzymasz w ręku to zestaw najważniejszych informacji o życiu 
w Polsce i Lublinie skierowany do osób  rozpoczynających życie w Lublinie. Znajdziesz tu informacje z zakresu 
prawa, pracy, szkolnictwa, zdrowia, czasu wolnego, transportu.
Wydany w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i ukraińskiej , bo nie wszyscy znają język polski, 
a na początku trudno jest poruszać się po mieście. 

Język angielski wybraliśmy, bo nieformalnie jest językiem międzynarodowym. Język ukraiński wybraliśmy, bo 
największą mniejszością w Lublinie są osoby z Ukrainy. Zachęcamy jednak do poznawania języka polskiego. 
Wiemy, nie jest on łatwy. Ale jego znajomość, choćby niewielka, otwiera przed Tobą nowe możliwości włączania 
się w życie społeczne i kulturalne miasta. 

Witamy w Lublinie!

wstęp do czytelnika

wWW.hf.org.pl

StowarzysZeniE HomO Faber
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Dwa zdAniA o POlsce

Nazwa Oficjalna: Rzeczpospolita Polska (RP)
Stolica państwa: Warszawa
Ludność: 38 437 000
Powierzchnia: 312 679 km²
Święto narodowe: 11 listopada
Waluta: polski złoty (zł), 1€ ≈ 4,3 zł, 1$ ≈ 3,9 zł

Ustrój polityczny: republika, demokracja parlamentarna. Parlament w Polsce jest dwuizbowy: Sejm i Senat. 
W Sejmie zasiada 460 posłów, a w Senacie 100 Senatorów.
Polska jest członkiem Unii Europejskiej i strefy Schengen. Nie należy zaś do strefy Euro. 

WYBORY:
1. Wybory do parlamentu
Odbywają się co 4 lata. Prawo do głosowania posiada każdy obywatel Polski, który ma ukończone 18 lat (naj-
później w dniu wyborów).
2. Wybory samorządowe
Odbywają się także co 4 lata. Podczas tych wyborów wybierane są osoby na stanowiska wójtów/burmistrzów/
prezydentów miast a także członkowie rad miast, gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. 
Prawo wybierania mają 18-letni obywatele polscy oraz obywatele państw UE. 

• Religia: Wolność religijna. Wyznanie rzymsko-katolickie 86% . Inne wyznania: prawosławie 1,3%; prote-
stantyzm 0,3%, ateiści 10%. 

• Mniejszości narodowe i etniczne: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, sło-
wacka, ukraińska, żydowska. 

• Podział administracyjny: Polska składa się z 16 województw i 2478 gmin. 
• Język urzędowy: polski. W 21 gminach jako pomocnicze języki urzędowe stosowane są język niemiec-

ki, język kaszubski, język litewski oraz język białoruski.
• Klimat: umiarkowany. W Polsce są cztery pory roku: wiosna, lato (z temperaturami ok. 20), jesień i zima 

(z temperaturami ok. -3). 
• Kod telefoniczny: +48

DWA ZDANIA O LUBLINIE
około 350 000 mieszkańców
duuużo studentów - 70 000 osób
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Początki osadnictwa na terenie miasta sięgają VI wieku. 
To wtedy na wzgórzu Czwartek (nazwa wzgórza pochodzi od 
odbywających się w czwartki jarmarków) powstała osada. 
W następnych wiekach ludzie zasiedlali kolejne wzgórza. 
Do połowy XIV wieku miasto było przede wszystkim przy-
granicznym centrum władzy państwowej i administracji 
kościelnej. 
Jednym z największych dokonań królewskiej dynastii 
Jagiellonów jest  było zawarcie 1 lipca 1569 roku w Lublinie 
unii polsko-litewskiej. Było to ważne wydarzenie na arenie 
międzynarodowej. Podpisanie i zaprzysiężenie nastąpiło na 
Zamku Lubelskim. Unia łączyła Królestwo Polskie i Wielkie 
Księstwo Litewskie w jeden organizm państwowy – Rzecz-
pospolita Obojga Narodów, w której rządził jeden monarcha. 
Od tej pory wspólna była polityka zagraniczna i moneta, 
odrębne zaś skarb, administracja, sądownictwo i wojsko. 
Od 1448 roku aż do końca XVI wieku czas w mieście wyzna-
czały cztery wielkie jarmarki odbywające się w każdej porze 
roku. Przybywali na nie kupcy ruscy, ormiańscy, greccy, 
niemieccy, francuscy, niderlandzcy czy angielscy. Mieszkali 
tu Rusini, Żydzi, Niemcy, Turcy, Ormianie, a także Francuzi, 
Szkoci, Grecy, Holendrzy i Anglicy. Dużą rolę w kulturowym 
obrazie Lublina odegrali Włosi. 
Obok Polaków najliczniejszą jednak grupą mieszkańców byli 
Żydzi. Pierwsze wzmianki o lubelskiej gminie żydowskiej 
pochodzą z drugiej połowy XV wieku.
W XVIII wieku Polska zniknęła z mapy Europy, a jej ziemie 
zostały przydzielone trzem państwom: Prusom, Austro-
-Węgrom oraz Imperium Rosyjskiemu. Lublin znalazł się 
w obszarze rosyjskim. Dopiero w 1918 roku Polska odzyska-
ła niepodległość. W listopadzie 1918 roku właśnie w naszym 
mieście Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej 

Ignacego Daszyńskiego ogłosił swój manifest.
Czasy wolności nie trwały jednak długo. 1 września 1939 
roku atakiem Hitlera na Polskę rozpoczęła się II Wojna 
Światowa. Niemcy wkroczyli do Lublina 18 września 1939 
roku. Już w listopadzie rozpoczęły się pierwsze aresztowania, 
łapanki, wysiedlenia i egzekucje. Symbolem okupacji stało 
się więzienie na Zamku oraz siedziba gestapo (tajnej policji 
niemieckiej) „Pod Zegarem”, zaś w roku 1941 rozpoczęto 
budowę wielkiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. 
Zamieszkujących w Lublinie Żydów hitlerowcy zamknęli 
w getcie obejmującym znaczną część dzielnicy żydowskiej. 
W kwietniu 1942 roku zostali wywiezieni do obozów zagłady 
w Treblince, Sobiborze, Bełżcu i na Majdanek. Licząca nie-
gdyś 40 tysięcy ludzi społeczność Żydów lubelskich została 
zamordowana a „miasto żydowskie” przestało istnieć.
W 1944 roku do miasta wkroczyły oddziały radzieckie. 
Chwilę później powstała Polska Rzeczpospolita Ludowa - 
komunistyczne państwo pozostające w strefie wpływów 
Związku Radzieckiego.
Polacy często buntowali się przeciwko komunistycznej wła-
dzy. Strajki i demonstracje odbywały się m.in. w 1956, 1968, 
1970 i 1980 roku. 
W lipcu 1980 roku w Lublinie i Świdniku wybuchły pierw-
sze strajki robotnicze, które były zapowiedzią strajków na 
Wybrzeżu Gdańskim w sierpniu 1980 roku, którym przewo-
dził Lech Wałęsa. Powstała Solidarności - pokojowy ruch, 
który doprowadził do obalenia w Polsce komunizmu.
W 1999 roku Polska przystąpiła do Paktu Północnoatlantyc-
kiego, a w 2004 roku stała się członkiem Unii Europejskiej.

Na podstawie: www.lublin.eu

HistorIa miAstA w pigułce

Organizacje mniejszościowe:
• Towarzystwo Ukraińskie: www.ukr-tov.pl
• Towarzystwo Społeczno Kulturalne Żydów: www.tskz.pl
• Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza: www.fkdp.pl
• Centrum Kultury Islamu: www.islam.lublin.pl  
• Stowarzyszenie Ormian w Lublinie www.armenia.pl
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Po pOlsku może się przydać 

Useful phraseS in PolIsh

Придатні вИрАзи по-польсЬки

dzień dobry / good morning  / доброго дня 
cześć / hi / привіт

do widzenia / goodbye  / до побачення
dobry wieczór / good evening  / доброго вечора

dobranoc / goodnight / добраніч
przepraszam / excuse me, sorry / перепрошую, вибачте

proszę / please  / прошу
dziękuję / thank you /дякую

tak/ yes / так
nie / no / не

nie wiem  / I don’t know / не знаю
nie mówię po polsku / I don’t speak Polish  /я не розмовляю по-польськи 

nie rozumiem / I don’t understand  /  не розумію
potrzebuję pomocy / I need some help / мені потрібна допомога

która godzina?  / what’s the time? / котра година?
ile to kosztuje?  / how much does it cost?  /скільки це коштує?

cześć hi привіт
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ZamieszkAM 
w LublinIe

1 Useful phraseS in PolIsh

ZamiesZamies
w Lw Luu
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PESEL to jedenastocyfrowy numer, który służy do identyfikacji osoby. Jak uzyskać numer PESEL? Przypadki, 
w których uzyskasz numer PESEL automatycznie przy meldunku.

1. JESTEŚ OBYWATELEM UNII EUROPEJSKIEJ, PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA  
O WOLNYM HANDLU (EFTA), PAŃSTWA KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ LUB JESTEŚ CZŁONKIEM JEGO RODZINY

2. POSIADASZ:
• status uchodźcy
• zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
• przyznaną ochronę uzupełniającą
• azyl
• zgodę na pobyt tolerowany
• ochronę czasową
• zgodnę na pobyt ze względów humanitarnych.

W pozostałych przypadkach (wizy, zezwolenia na pobyt czasowy) musisz sam wystąpić z wnioskiem o nadanie 
numeru PESEL. Wniosek znajdziesz w każdym Urzędzie Gminy. Możesz go także wypełnić elektronicznie. 

Co tO jesT PESeL?

 WAŻNE! 
We wniosku konieczne jest wpisanie podstawy prawnej upo-

ważniającej do otrzymania numeru PESEL – wskazanie przepisu, 

z którego wynika obowiązek posiadania numeru PESEL
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1. GDZIE SZUKAĆ OGŁOSZEŃ? 
Serwisy internetowe:

• www.otodom.pl
• www.olx.pl
• www.gratka.pl
• www.domiporta.pl
• www.gumtree.pl

2. NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ PRZY OGLĄDANIU MIESZKAŃ
• umów jak najwięcej wizyt jednego dnia - oszczędzisz czas. 
• jeśli oglądamy np.: mieszkanie w kamienicy, należy zwrócić uwagę jakie jest ogrzewanie – w takich 

budynkach zdarzają się piece kaflowe. 
• warto zwrócić uwagę na to, czy okna nie wychodzą na ruchliwą ulicę - w mieszkaniu może być głośno. 
• jeżeli mieszkanie zlokalizowane jest wysoko - czy jest winda. 
• spytaj o możliwość posiadania  zwierząt.
• jeśli posiadasz auto - spytaj o parking.
• sprawdź skomunikowanie mieszkania z uczelnią, centrum miasta.

3. UMOWA – CO POWINNA ZAWIERAĆ? 
• protokół zdawczo-odbiorczy sprzętów i mebli znajdujących się w mieszkaniu oraz ich stanie technicznym;
• kwota czynszu oraz termin i forma jego regulowania;
• liczniki poboru energii, gazu i wody – wpisać ich wartości do umowy z dnia wprowadzenia się;
• ustalenia z wynajmującym, dotyczące remontów i modernizacji, jakie możemy w mieszkaniu wykonać 

na własną rękę;
• warunki zerwania lub wypowiedzenia umowy.

4. CZYNSZ I OPŁATY 
Przy podpisywaniu umowy najmu należy ustalić z właścicielem mieszkania, co wchodzi w skład ceny czyn-
szu. Należy dowiedzieć się, jak rozliczane są opłaty, np.: czy rachunki za wodę, gaz czy prąd. Można poprosić 
o przedstawienie rachunków z ostatnich miesięcy. 
Warto wiedzieć jeszcze o jednym – czy wymagana jest kaucja, a jeżeli tak, to jakie są warunki jej zwrotu. Za-
nim podpiszemy umowę, bardzo ważne jest również aby ustalić, kto odpowiedzialny jest za naprawę wszelkich 
występujących w czasie najmu usterek oraz kto za nie zapłaci. 

Szukam MieszkanIAkanIA
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Obowiązek mEldunKowy(źródło: htTp://wWW.info-mIgratOR.pl/)

Każda osoba mieszkająca w Polsce objęta jest tzw. obowiązkiem meldunkowym, który służy celom ewidencyj-
nym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu danej osoby w miejscu, w którym się zameldowała. Obowiązek 
meldunkowy mają zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy, jednak zasady realizacji przez nich tego 
obowiązku różnią się. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatele Islandii, Liechtensteinu, 
Norwegii i Szwajcarii przebywający na terytorium Polski są obowiązani zameldować się w miejscu pobytu sta-
łego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Taki sam obowiązek ciąży 
na członkach ich rodzin.
Pozostali cudzoziemcy przebywający w Polsce, mają obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub 
czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Deklarowany przez nich okres 
czasowego pobytu pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu, w którym mogą legalnie przebywać 
na terytorium Polski.

W CELU DOKONANIA ZAMELDOWANIA NALEŻY UDAĆ SIĘ DO
Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta 
Lublin
Punkt Obsługi Cudzoziemców
Ul. Wieniawska 14 
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15

ABY SIĘ ZAMELDOWAĆ:
1. Wypełnij formularz meldunkowy
2. Pokaż dokument uprawniający do pobytu 

w Polsce oraz ważny dokument podróży 
(w przypadku obywateli UE może to być 
inny dokument stwierdzający tożsamość). 

3. Weź ze sobą umowę najmu lub akt własno-
ści lokalu, w którym mieszkasz.



Kursy języka polskiego w Polsce prowadzone są przez organizacje pozarządowe. W Lublinie są to:
• Stowarzyszenie Homo Faber: www.hf.org.pl
• Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu: www.wolontariat.org.pl/lublin
• Fundacja instytut Na Rzecz Państwa Prawa: www.panstwoprawa.org
• Fundacja Nowy Staw: www.eds-fundacja.pl

NaukA polsKiegO:



Zdrowie
2



2.  Zdrowie                  2.  Zdrowie



2.  Zdrowie                  2.  Zdrowie
21

korzystając z dwóCh opcji:

W Polsce mOżna leczyć się 

1. PUBLICZNEJ SŁUŻBY ZDROWIA (BEZPŁATNIE) 
Chcąc bezpłatnie korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, należy ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu 
Zdrowia (NFZ). Jeśli pracujesz na umowę o pracę lub umowę zlecenie (cudzoziemców również to dotyczy), pra-
codawca co miesiąc płaci za Ciebie składki zdrowotne. Dzięki temu posiadasz ubezpieczenie i możesz bezpłatnie 
korzystać z usług opieki zdrowotnej na terenie Polski.

2. PRYWATNIE (ZA KAŻDORAZOWĄ OPŁATĄ)
Z usług prywatnych placówek służby zdrowia mogą korzystać wszyscy, po opłaceniu usługi (np. zabiegu, bada-
nia, konsultacji lekarskich).

Można też wykupić tzw. polisę ubezpieczeniową w prywatnej firmie. Wtedy za korzystanie z opieki zdrowotnej 
płaci ta firma ubezpieczeniowa. 
W wielu prywatnych placówkach medycznych można wykupić abonament (płaci się raz w miesiącu) i korzy-
stać z wybranego wcześniej pakietu określonych usług medycznych. Ceny różnią się w zależności od placówki, 
a także usług.

Co tO jesT ubEzpiecZEnIE zdrowOtne?

Ubezpieczenie zdrowotne jest to ubezpieczenie w razie zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagroże-
nia życia itp. By móc korzystać z takiego ubezpieczenia, należy opłacać składki wynikające z umowy ubezpie-
czeniowej (np. co miesiąc). Jeżeli posiadasz ubezpieczenie, członkowie Twojej rodziny również mogą korzystać 
ze świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak Ty. Ubezpieczeniem może być objęte:

• dziecko (dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko adoptowane, wnuk, dziecko, którego ubezpieczony 
jest prawnym opiekunem albo rodzicem zastępczym) – do ukończenia przez nie 18. roku życia lub jeśli 
kontynuuje naukę do 26. roku życia; jeśli zaś dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełno-
sprawności – bez ograniczenia wieku;

• małżonek;
• rodzice, dziadkowie – jeśli pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym; 
• każda osoba ubezpieczona ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny, jeśli nie posiadają 



2.  Zdrowie                  2.  Zdrowie22

Kto OpłacA skłAdKę zDrowOtną ?

oni ubezpieczenia zdrowotnego (np. nie pracują). Zgłoszenie do ubezpieczenia polega na podaniu danych 
o członkach rodziny swojemu pracodawcy. Jeśli ktoś ubezpiecza się dobrowolnie, musi po zawarciu umo-
wy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z oddziałem wojewódzkim NFZ sam zgłosić w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) członków rodziny do ubezpieczenia.

 ZUS 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie

ul. Zana 36-38 C, tel. 81 535 77 77

Każdy, kto prowadzi własną działalność gospodarczą (a więc na przykład właściciel firmy), odprowadza składkę 
zdrowotną samodzielnie (sam za siebie). Osoby, które ubezpieczają się dobrowolnie, składkę zdrowotną opłacają 
samodzielnie. Za inne osoby składkę odprowadzają odpowiednie instytucje lub osoby:

• za legalnie zatrudnionych pracowników składkę odprowadza pracodawca;
• za osobę wykonującą pracę na umowę zlecenie lub inną umowę o świadczenie usług składkę odprowa-

dza zleceniodawca;
• za bezrobotnych (zarejestrowanych w urzędzie pracy) składkę opłaca urząd pracy;
• za duchownych składkę opłacają oni sami, przełożeni zakonni lub inne instytucje diecezjalne czy zakonne;
• za uchodźców i osoby objęte ochroną uzupełniającą, o ile przystąpili do programu integracyjnego, przez 

12 miesięcy składkę odprowadza powiatowe centrum pomocy rodzinie. 
Po zgłoszeniu do ubezpieczenia uzyskuje się prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 
Wysokość składki obliczona jest procentowo od podstawy jej wymiaru (najczęściej dochodu). Każdy ubezpie-
czony, bez względu na to jak wysoka jest jego składka, ma prawo do takich samych świadczeń opieki zdrowot-
nej. 
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Osoba, której pobyt na terenie Polski jest legalny i która nie jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdro-
wotnym, może ubezpieczyć się dobrowolnie. W tym celu powinna złożyć odpowiedni wniosek do NFZ (Narodo-
wego Funduszu Zdrowia) we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wojewódzkim oddziale NFZ. Druk 
wniosku jest dostępny w siedzibie oddziałów oraz na stronach internetowych oddziałów NFZ.

Cudzoziemcy, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej, składając wniosek o dobrowolne ubezpieczenie 
zdrowotne, powinni przedstawić paszport oraz jeden z poniższych dokumentów:

• wizę w celu wykonywania pracy;
• zezwolenie na pobyt czasowy;
• zezwolenie na pobyt stały;
• zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego EU;
• zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;
• zgody na pobyt tolerowany;
• dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Polsce albo korzystanie z ochrony czasowej na jej 

terytorium.

USTANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ
Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej kończy się zazwyczaj po 30 dniach od dnia wygaśnięcia 
obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, czyli na przykład:

• po 30 dniach od dnia rozwiązania umowy o pracę;
• po 30 dniach od daty śmierci ubezpieczonego członkowie rodziny objęci ubezpieczeniem tracą prawo do 

świadczeń z tego tytułu. 
W wypadku osób ubezpieczonych dobrowolnie prawo do świadczeń ustaje wraz z rozwiązaniem umowy z NFZ 
lub po 30 dniach zaległości w opłacaniu składek. W wypadku osób ubezpieczonych dobrowolnie w innym niż 
NFZ zakładzie ubezpieczeń zawarta z tą firmą umowa określa, kiedy kończy się prawo do świadczeń.

 GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK
ul. Koryznowej 2d, 20-137 Lublin
tel. 81 53-10-500
Godziny otwarcia: 8.00-16.00 (poniedziałek-piątek)

DobrOwOlne ubEzpiEcZenIE zdrowOtne
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Cudzoziemiec, który przyjeżdża do Polski na podstawie wizy krajowej, musi posiadać dokument potwierdzają-
cy objęcie go ubezpieczeniem zdrowotnym lub dokument podróżnego ubezpieczenia zdrowotnego (minimalna 
kwota ubezpieczenia to 30 000 euro) ważnego przez okres planowanego pobytu w Polsce, pokrywającego 
wydatki związane z leczeniem w Polsce, ewentualnym pobytem w szpitalu, powrotem do kraju pochodzenia 
z powodów zdrowotnych lub śmiercią. 
Cudzoziemiec wjeżdżający po Polski na podstawie wizy Schengen dającej prawo do jednego lub dwóch wjaz-
dów, musi posiadać ubezpieczenie medyczne, które pokryje wydatki związane z ewentualnym leczeniem 
podczas pobytu na terytorium państw strefy Schengen. 
Cudzoziemiec wjeżdżający do Polski na podstawie wizy Schengen dającej prawo do trzech i więcej wjazdów, 
musi podczas pierwszego wjazdu posiadać ubezpieczenie medyczne, które obejmuje przynajmniej okres tej 
pierwszej wizyty. Jednakże w takiej sytuacji cudzoziemiec musi podpisać załączone do formularza wizowego 
oświadczenie, że wie o konieczności posiadania ubezpieczenia medycznego podczas kolejnych wizyt. 

W wypadku wszystkich wiz Schengen (jedno–, dwu– i wielokrotnego wjazdu) ubezpieczenie musi być ważne na 
terytorium wszystkich państw strefy Schengen i obejmować cały okres planowanej wizyty. Minimalna kwota 
ubezpieczenia wynosi 30 000 euro. 

Gdzie można udAć się po POmOc MedyCzną?

W Polsce można się zgłaszać do następujących instytucji (nazywanych zakładami opieki zdrowotnej), które 
udzielają świadczeń opieki zdrowotnej:

• szpital;
• przychodnia (ośrodek zdrowia, poradnia, ambulatorium) – dla osób wymagających podstawowej i spe-

cjalistycznej opieki zdrowotnej;
• pogotowie ratunkowe – udziela pomocy w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub 

nagłego pogorszenia stanu zdrowia z zagrożeniem życia;
• medyczne laboratorium diagnostyczne – prowadzi badania i analizy diagnostyczne na podstawie skiero-

wania od lekarza lub dentysty;
• pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji – udziela świadczeń na podstawie skierowania od 

dentysty;
• zakład rehabilitacji leczniczej – udziela świadczeń na podstawie skierowania od lekarza; 
• zakłady opieki zdrowotnej mogą mieć charakter publiczny lub niepubliczny (prywatny).
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Należy pamiętać, że bezpłatnie – w ramach ubezpieczenia zdrowotnego – można korzystać z usług lekarza i za-
kładów opieki zdrowotnej, z którymi NFZ ma podpisaną umowę. Z reguły w takich przychodniach czy szpita-
lach wisi tablica z napisem „Narodowy Fundusz Zdrowia”.

WZYWAM POGoToWIE
Osobie odbierającej zgłoszenie należy podać następujące informacje:

• dokładne miejsce zdarzenia (adres, punkty orientacyjne);
• powód wezwania;
• kto potrzebuje pomocy;
• kto wzywa pogotowie. 

W sytuacjach nagłych pacjent może także zgłosić się do szpitala, do izby przyjęć, bez skierowania. 

W publicznej służbie zdrowia świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania od lekarza. Nie potrzeba takiego skierowania do ginekologa i położnika, dentysty, wenerologa, onkologa i psychiatry.

 
W sytuacjach zagrożenia życia należy wezwać telefonicznie karetkę pogotowia ratunkowego: 999

lub wybrać ogólny numer alarmowy 112 (z obydwoma numerami można łączyć się z telefonów stacjonarnych i komórkowych).W sytuacjach zagrożenia życia należy wezwać telefonicznie karetkę pogotowia ratunkowego: 999

lub wybrać ogólny numer alarmowy 112 (z obydwoma numerami można łączyć się z telefonów stacjonarnych i komórkowych).
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Do leczenia szpitalnego lub rehabilitacji leczniczej mają prawo osoby posiadające skierowanie od lekarza. 
Skierowanie do szpitala może być wystawione również przez lekarza leczącego prywatnie, bez umowy z NFZ. 
W wypadku braku możliwości przyjęcia do szpitala w dniu zgłoszenia pacjent powinien zostać wpisany na listę 
oczekujących. Bez wymaganego skierowania przyjmowane są tylko osoby w wypadkach nagłych.

Szpital

LeczEniE Zębów
Do lekarza dentysty nie potrzebne jest skierowanie. Pacjent zgłaszający się do dentysty 
z bólem przyjmowany jest w dniu zgłoszenia. 

Leki
Część leków dostępna jest tylko na receptę; receptę taką wypisuje uprawniony do tego lekarz. Leki na receptę 
mogą być refundowane w części (są wtedy tańsze) lub w całości.
Pacjentom szpitali i innych zakładów zapewniających całodobową opiekę zdrowotną potrzebne leki wydawane 
są bezpłatnie. 
Warto pamiętać, że istnieje możliwość kupienia w aptece tańszego odpowiednika niektórych leków przepisa-
nych przez lekarza. Taką informację można uzyskać od aptekarza. 

PAMIĘTAJ! 
 Należy pamiętać, że leki na receptę należy wykupić w ciągu 30 dni od dnia wystawienia 

recepty; w wypadku antybiotyków ten termin wynosi 7 dni.
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Nocna i śwIąteczna pomOc lekarsKA

LeczEniE Zębów

W godzinach od 18:00 do 8:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy w wypadku nagłych zachorowań lub na-
głego pogorszenia stanu zdrowia i gdy zachodzi uzasadniona obawa, że czekanie na otwarcie przychodni może 
niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia, pacjenci mogą korzystać z przychodni dyżurnej. Nie potrzeba wtedy 
skierowania. Lekarz dyżurny może udzielać porad w przychodni, telefonicznie lub w domu pacjenta.
Informacja o najbliższej przychodni dyżurnej powinna być umieszczona przy drzwiach wejściowych każdej 
przychodni. Informacja o najbliższej aptece dyżurnej umieszczona jest także w widocznym miejscu w każdej 
aptece.

PRAWa pACJENTa
Podczas leczenia masz prawo do:

• natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia;  
• samodzielnego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej, lekarza specjalisty;
• informacji o swoim stanie zdrowia, diagnozie, leczeniu, ewentualnych konsekwencjach leczenia lub 

zaniechania leczenia, rokowaniach. Ma także prawo zdecydować, komu i jakie informacje o tym mogą 
być przekazywane;

• wyrażenia świadomej zgody na leczenie; 
• wglądu do swojej dokumentacji medycznej;
• przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie;
• kontaktu z rodziną, przyjaciółmi i duszpasterzem.

 PAMIĘTAJ!
Jeśli zachorujesz i otrzymasz od lekarza L4, musisz je dostarczyć 

pracodawcy w ciągu 7 dni.

CO TO JESt L4
L4 to zwolnienie lekarskie – zaświadczenie urzędowe wystawiane przez lekarza w celu usprawiedliwienia 
nieobecności pracownika w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności zapew-
nienia opieki choremu członkowi rodziny. 

[Żródło: migrant.INfo.pl]
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 APTEKI CAŁODOBOWE W LUBLINIE
ul. Bramowa 2/8
tel. (81) 532-39-97

ul. Krakowskie Przedmieście 49
tel. (81) 532-24-25

ul. Fabryczna 1
tel. (81) 746-43-70

ul. Ułanów 7
tel. (81) 527-43-21
 
ul. Obywatelska 9
tel. (81) 747-36-22

ul. Filaretów 44
tel. (81) 528-00-85

ul. Hempla 3-5
tel. (81) 534-70-91
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O Twoje bezpieczeństwo w Lublinie dbają Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe i szereg 
innych służb.

W nagłych sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i mienia, takich jak pożar, wypadek drogowy, kradzież, włama-
nie, przemoc czy uszkodzenie ciała, należy dzwonić pod ogólnopolski numer alarmowy 112. 

Połączenie z numerem 112 jest bezpłatne, można dzwonić z telefonów stacjonarnych i komórkowych (nawet 
tych nieposiadających karty SIM).
Kiedy dzwonisz pod 112 pamiętaj, by podać:

• miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica, cechy charakterystyczne miejsca np. przy parku, obok sądu, 
naprzeciwko pomnika itp.);

• charakter zdarzenia, (co się stało, jakiej potrzebujesz pomocy);
• ile osób jest zagrożonych, w jakim wieku, jakie urazy;
• swoje dane – imię, nazwisko, telefon. 

W innych sytuacjach, we wszystkich sprawach nie związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia 
i mienia należy kontaktować się z komisariatem Policji najbliższym Twojemu miejscu zamieszkania, których na 
terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Lublinie jest 7.

 PAMIĘTAJ!
Pamiętaj, przebywając na terytorium RP obowiązuje Cię polskie 

prawo, a nie kraju, z którego pochodzisz. 
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PrawA i obOWIaz̨ki polIcjI 
Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeń-
stwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz 
przestrzegania i ochrony praw człowieka. 

UprawnieNIA
1. Legitymowane
W celu ustalenia tożsamości danej osoby. Na polecenie funkcjonariusza pokazujemy dowód osobisty, paszport 
lub inny dokument ze zdjęciem. 

W Polsce nie ma obowiązku noszenia ze sobą dokumentu tożsamości, jednak warto go ze sobą mieć, aby unik-
nąc zatrzymania przez Policję i doprowadzenia na komisarait celem ustalenia tożsamości.
Odmowa wylegitymowania się albo podanie fałszywych danych jest wykroczeniem i podlega karze grzwyny.

Policja ma prawo kontroli legalności pobytu obcokrajowca w Polsce. W tym celu może poprosić o okazanie:
• dokumentów lub zezwoleń na pobyt na terytorium RP;
• dokumentów potwierdzających posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu;
• pozwolenia na pracę.

2. Zatrzymanie
Zatrzymanie to krótkotrwałe pozbawienie wolności. Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnie-
je uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo albo jest osobą poszukiwaną, skazaną prawomoc-
nym wyrokiem, do wykonania czynności procesowych i inne.
Maksymalny czas zatrzymania to 48 godzin. Może jednak zostać przedłużone na kolejne 24 godziny, gdy zatrzy-
many zostaje przekazany do dyspozycji sądu w celu tymczasowego aresztowania. 

PrawA i obOWIa ̨a ̨az̨z̨ki polIcj
Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeń
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W razie uzasadnionej potrzeby, osobę zatrzymaną należy niezwłocznie poddać badaniu lekarskiemu lub udzie-
lić pierwszej pomocy medycznej.

Zatrzymany ma prawo do powiadomienia o zatrzymaniu wskazanej osoby najbliższej, pracodawcy, uczelni lub 
szkoły a także w razie potrzeby - nawiązania kontaktu z adwokatem.

3. Dokonanie kontroli osobistej i bagażu
Kontrolę osobistą przeprowadza policjant tej samej płci co osoba kontrolowana w miejscu niedostępnym dla 
osób postronnych. Osobie poddanej kontroli osobistej może towarzyszyć osoba przez nią wskazana. 

Policjant może kontrolować bagaż, ale tylko w obecności osoby kontrolowanej.

4. Użycie środków przymusu bezpośredniego
W razie niepodporządkowania się poleceniom policjanta, może on zastosować środki przymusu bezpośredniego:

• siłę (chwyty obezwładniające)
• kajdanki
• pałki służbowe.

Policjant nie może użyć pałki wobec osób stawiających bierny opór, ale może użyć wodnych środków obezwład-
niających, konia służbowego i chemicznych środków obezwładniających.

5. Przeszukanie pomieszczeń
Policja dokonuje przeszukania na polecenie sądu lub prokuratora, które powinno być przedstawione osobie, 
u której ma być przeprowadzone przeszukanie. 
Przeszukań jednak może też dokonać bez nakazu - na podstawie decyzji kierownika swojej jednostki. Jednakże 
takie przeszukanie powinno póxniej zostać zatwierdzone przez sąd lub prokuratora. Jeśli nie jest - zatrzymane 
przedmioty powinny niezwłocznie wrócić do właściciela.
Przeszukanie mieszkania powinno odbywać się między godziną 6:00 a 22:00. W porze nocnej tylko w przypad-
kach nie cierpiących zwłoki. 
Osoba, u której następuje przeszukanie ma prawo przywołać znajomą osobę, by także była obecna podczas tej 
czynności.

6. Mandaty
• gotówkowe – wydawany po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, który ją nałożył i co 

istotne – tym mandatem można nałożyć grzywnę tylko wobec osób, które czasowo przebywają w Polsce 
lub nie mają w kraju miejsca stałego zamieszkania albo pobytu.

PrawA i obOWIaz̨ki polIcjI 
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• kredytowe - wydawany ukaranemu za potwierdzeniem odbioru. Mandat ten stosuje się względem in-
nych osób, niż wymienione powyżej, czyli, że nie jest możliwe ukaranie tym rodzajem mandatu cudzo-
ziemca- turysty.

• zaoczne - nakładany jest w przypadku stwierdzenia popełnienia wykroczenia pod nieobecność sprawcy, 
a nie ma wątpliwości co do jego osoby. Staje się on prawomocny jedynie, gdy ukarany uiścił grzywnę we 
wskazanym miejscu i terminie. W razie nieuregulowania grzywny sprawa ukaranego jest kierowana do 
sądu z wnioskiem o ukaranie. 

Można odmówić przyjęcia mandatu. Wówczas Policja kieruje sprawę do sądu. 
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GDZIE ZŁOŻYĆ ZAWIADOMIENIE? 
Najlepiej w najbliższym komisariacie Policji lub jednostce prokuratury. Zawiadomienie możesz złożyć ustnie 
lub pisemnie.
Ustne złożenie zawiadomienia polega na opowiedzeniu policjantowi/prokuratorowi o całym wydarzeniu. Po 
złożeniu ustnego zawiadomienia możesz zostać od razu przesłuchany(a) w charakterze świadka. Zarówno za-
wiadomienie, jak i przesłuchanie zostaną zapisane w protokole, który wypełni policjant/prokurator. Na koniec 
protokół musi zostać podpisany przez Ciebie.

PAMIĘTAJ! Do złożenia zawiadomienia o przestępstwie uprawniona jest każda osoba, która posiada taką infor-
mację, bez względu na wiek, płeć, rasę, narodowość itp. Jeśli nie włada językiem polskim, protokół zostanie 
sporządzony z udziałem tłumacza. 
Jeśli nie mówisz po polsku, możesz też przyjść z osobą posługującą się językiem polskim w mowie i w piśmie, 
która będzie tłumaczyć Twoje słowa – złożone w ten sposób zawiadomienie o przestępstwie również będzie 
ważne. Przychodząc z taką osobą skrócisz czas oczekiwania na przyjęcie zawiadomienia (bo biegłego tłumacza/
tłumaczkę trzeba zaprosić spoza jednostki Policji). Pamiętaj jednak, że tłumaczyć nie może osoba, która była 
świadkiem opisywanego przez Ciebie zdarzenia.
Jeżeli jesteś osobą z deficytami słuchu lub mowy, o pomoc poproszony(a) zostanie biegły sądowy o odpowied-
niej specjalności.

Jeżeli pragniesz złożyć zawiadomienie pisemnie, pismo zawierające informacje, jakie chciałbyś przekazać 
organom ścigania, zostaw na komisariacie Policji lub w prokuraturze albo wyślij je drogą listowną do właściwej 
jednostki Policji lub prokuratury.

Jak zgłosić pOPełniENIE przestęPSTwa
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Kradzież prZEdmiotów WarTościOwyCh 

Jeżeli w wyniku czynu zabronionego utraciłeś(aś) jakieś przedmioty, np. sprzęt RTV, rower, telefon komórkowy, 
idąc na Policję zabierz ze sobą dokumenty, na podstawie których można ustalić cechy identyfikacyjne (numery 
fabryczne) tych przedmiotów. Umożliwi to niezwłoczne zarejestrowanie ich w policyjnej bazie rzeczy utraco-
nych, co znacznie zwiększa szanse na odzyskanie. Dane te możesz również przekazać w późniejszym terminie, 
jeśli nie dysponujesz nimi od razu.
Jeśli straciłeś(aś) przedmioty nieposiadające oznaczeń numerycznych (np. obrazy), ale masz ich zdjęcia – zabierz 
je ze sobą, zostaną włączone do akt sprawy.

Co zrObić, jeślI uważAmy, że policjant 

przekRocZył swOje uprawnieNIA
• możemy złożyć zażalenie do prokuratora na czynność Policji (adres Prokuratury Rejonowej podany 

niżej);
• możemy złożć skargę do Komendanta Miejskiego Policji (adres Komenty Miejskiej podany niżej);
• jeśli sprawa dotyczy kwestii łamiania praw człowieka - możemy taką sprawę zgosić do Pełnomocnika 

Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.

DzielnIcowI
Dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu. Dba o biezpieczeństwo w określonym obszarze miasta. To 
funkcjonariusz do którego każdy może zwrócić się o pomoc i poradę prawną, przekazać informacje dotyczące 
bezpieczeństwa.

http://www.lubelska.policja.gov.pl/lub/komendy-policji/kmp-w-lublinie/dzielnicowi

Jeśli masz trudności ze znalezieniem telefonu do dzielnicowego odpowiedzialnego za rejon twojego zamieszka-
nia zadzwoń do najbliższego komisariatu, a dyżurny udzieli ci wszelkich informacji.
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KOMENDA MIEJSKA POLICJI W LUBLINIE
ul. Północna 3
tel. (81) 535-41-64, (81) 535-41-46

PEŁNOMOCNIK LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI 
DS. OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA
podinsp. Edyta Naja
tel. kom. 723-688-670
tel. 0-81 535-45-19
fax. 0-81 535-45-18
e-mail: Edyta.Naja@lu.policja.gov.pl

KOMISARIAT I POLICJI 
tel. (81) 535 45 73  
adres: Lublin, ul. Okopowa 2B

KOMISARIAT II POLICJI 
tel. (81) 535 45 72  
adres: Lublin, ul. Walecznych 1

KOMISARIAT III POLICJI 
tel. (81) 535 58 00 
adres: Lublin, ul. Władysława Kunickiego 42 

KOMISARIAT IV POLICJI 
tel. (81) 535 48 00 
adres: Lublin, ul. Tomasza Zana 45

KOMISARIAT V POLICJI 
tel. (81) 535 47 00  
adres: Lublin, ul. Koncertowa 4a

KOMISARIAT VI POLICJI 
tel. (81) 535 46 61  
adres: Lublin, ul. Gospodarcza 2

Ważne AdrEsy:
KOMISARIAT VII POLICJI 
tel. (81) 535 49 20  
adres: Lublin, ul. Wyżynna 18

KOMISARIAT POLICJI W BEŁŻYCACH 
tel. (81) 516 13 10 
adres: Bełżyce, ul. Lubelska 82

KOMISARIAT POLICJI W BYCHAWIE 
tel. (81) 820 52 10 
adres: Bychawa, ul. Piłsudskiego 44

KOMISARIAT POLICJI W NIEMCACH 
tel. (81) 756 17 97 
adres: Niemce, Różana 18

PROKURATURA REJONOWA W LUBLINIE
ul. Chmielna 10
20-950 Lublin
tel. 81 536 23 05
fax 81 536 23 00
e-mail: rejlub@prokuratura.lublin.pl

PROKURATURA REJONOWA LUBLIN–PÓŁNOC
ul. Okopowa 2a
20-950 Lublin
tel. 81 528 82 51
fax 81 534 97 04
e-mail: rejlpn@prokuratura.lublin.pl

PROKURATURA REJONOWA LUBLIN–POŁUDNIE
ul. Chmielna 10
20-938 Lublin
tel. 81 534 03 68
fax 81 534-03-95
e-mail: rejlpd@prokuratura.lublin.pl
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Na terenie Polski zabroniona jest sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym oraz osobom, które nie ukończyły 18 lat.
Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych (ulice, parki, skwery, place), prowadzenie pojazdów (samochód, 
motor, rower) pod wpływem alkoholu, a także zachowania chuligańskie (zakłócanie ciszy nocnej pod wpływem 
alkoholu) jest karalne.
Posiadanie, przechowywanie, sprzedaż oraz zakup narkotyków jest w Polsce nielegalny. 

NarkotyKi, alkohOLNarkoty

PrzestępSTwa z nieNAwIścI
Przestępstwa z nienawiści – przestępstwa natury kryminalnej, wymierzone w ludzi i ich mienie, w wyniku któ-
rego ofiara lub inny cel przestępstwa, są dobierane ze względu na ich faktyczne bądź domniemane powiązanie, 
związek, przynależność, członkostwo lub udzielanie wsparcia grupie wyróżnianej na podstawie cech charakte-
rystycznych wspólnych dla jej członków, takich jak: rasa, narodowość lub pochodzenie etniczne, język, kolor 
skóry, religia, płeć, wiek,niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna, orientacja seksualna etc.;
źródło: http://www.mowanienawisci.info/sekcja/slownik/

 WARTO WIEDZIEĆ!
„Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji 

odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod 

i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, 

których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść 

rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia 

władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie 

struktur lub członkostwa” – czytamy w Konstytucji Polski.władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie 
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PrawA i obOWIaz̨ki StraŻy GRAniczNej
Straż Graniczna jest jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do ochrony granicy państwo-
wej,kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji.

Do zadań Straży Granicznej należy:
• ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu;
• organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego;
• zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji;
• wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz;
• rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w za-

kresie właściwości Straży Granicznej;
• przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa;
• przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców;          

prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzo-
ziemcom.

Wjazd Do POlski
Od 2007 roku Polska należy do strefy Schengen - oznacza to, że zniesione zostały kontrole na wewnętrznych 
granicach lądowych, morskich i powietrznych z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką 
Słowacką i Litwą. W praktyce oznacza to, że granice z tymi państwami mogą być przekraczane w każdym miej-
scu i czasie bez dokonywania odprawy granicznej osób niezależnie od ich obywatelstwa. W tym celu usunięte 
zostały wszelkie przeszkody dla płynności ruchu. Zdemontowano elementy infrastruktury przejść granicznych, 
które mogłyby utrudnić swobodę przemieszczania się. Na granicach między tymi państwami w miejscach gdzie 
dotychczas funkcjonowały przejścia graniczne nie jest już prowadzona kontrola graniczna.

Obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i innych państw, które nie należą do Unii 
Europejskiej, ale na podstawie umów zawartych z Unią Europejską korzystają ze swobody przepływu osób 
mogą wjechać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ważnego dokumentu podróży albo innego 
dokumentu potwierdzającego ich tożsamość i obywatelstwo. 
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Cło, przewóZ toWarów

 PAMIĘTAJ!
Uprawnione służby mogą w dowolnym miejscu Wspólnoty skontrolować dokumenty oraz sprawdzić samochód (np. 

w poszukiwaniu narkotyków, towarów zabytkowych, broni i amunicji czy przemycanych towarów akcyzowych).

Osoby poniżej 17 roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych i tytoniowych.

TOWARY WARTOŚCIOWE
Jeżeli ich ilość i rodzaj nie wskazują na przywóz o charakterze handlowym tzn. mają charakter okazjonalny 
i są przeznaczone na użytek podróżnego, jego rodziny lub prezenty:

• w transporcie lądowym - do równowartości 300 EUR,
• w transporcie lotniczym i morskim - do równowartości 430 EUR.

WYROBY TYTONIOWE W TRANSPORCIE LOTNICZYM LUB W TRANSPORCIE MORSKIM:
• papierosy - 200 sztuk lub
• cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) - 100 sztuk, lub
• cygara - 50 sztuk, lub
• tytoń do palenia - 250 g

WYROBY TYTONIOWE, JEŻELI SĄ PRZYWOŻONE W TRANSPORCIE LĄDOWYM:
• papierosy - 40 sztuk lub
• cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) - 20 sztuk, lub
• cygara-10 sztuk, lub
• tytoń do palenia - 50 g,

Zwolnienie w ramach norm, o których mowa wyżej można stosować do dowolnego połączenia wyrobów tyto-
niowych, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie 
przekracza 100 %.
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NAPOJE ALKOHOLOWE:
• napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 

%, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej -1 litr lub
• alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % - 2 litry, i
• wina niemusujące - 4 litry, i
• piwo – 16 litrów.

Podróżni wjeżdżający lub wyjeżdżający z terytorium Unii Europejskiej są zobowiązani do zgłaszania organom 
celnym posiadanej przy sobie gotówki w kwocie równej lub wyższej niż 10 000 EUR (także jej ekwiwalentu 
w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. akcje, obligacje, czeki podróżne itp.). 

Zwierzę W podróży
Wwóz (w celach niehandlowych) psów, kotów i fretek z Ukrainy do Polski możliwy jest po spełnieniu nastę-
pujących warunków : zwierzęta muszą być oznakowane, tj. powinny posiadać wyraźnie czytelny tatuaż lub 
mikrochip, muszą posiadać odpowiednie świadectwo zdrowia (z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie) 
obowiązujące przy wjeździe do państw Unii Europejskiej, którego wzór w wersji angielsko - polskiej dostępny 
jest na stronie internetowej www.wetgiw.gov.pl oraz w określonych przypadkach muszą być poddane neutra-
lizującemu miareczkowaniu przeciwciał, o czym także powinno informować wspomniane świadectwo zdrowia 
zwierzęcia.
 
Szczepienie przeciwko wściekliźnie powinno być dokonane nie aktywowaną szczepionką wyprodukowaną 
zgodnie z normami OIE. Dopiero po upływie 21 dni od daty takiego szczepienia zwierzę może wjechać na tery-
torium Polski.
zgodnie z normami OIE. Dopiero po upływie 21 dni od daty takiego szczepienia zwierzę może wjechać na tery
torium Polski.
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PRAWO JAZDY
Prawo jazdy to dokument upoważniający do prowadzenia pojazdów. W Polsce prawo jazdy różni się kategoria-
mi w zależności od rodzaju pojazdu, do którego prowadzenia uprawnienia. Najpopularniejsza jest kategoria B, 
która uprawnia do prowadzenia samochodu osobowego (do 3,5 tony), samochodu osobowego z przyczepą lekką, 
a także ciągnika i motocyklu o mocy nieprzekraczającej 11 kW . Inne kategorie to A (motocykl); A2 (motocykl 
o mocy silnika do 35 kW, motocykl trójkołowy o mocy do 15kW, pojazdami określonymi w kategorii AM); A1; 
B1; C (pojazd o masie całkowitej powyżej 3,5 tony z wyjątkiem autobusu); C1; D (autobus); D1 (autobus przezna-
czony do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą również z przyczepą lekką); BE, CE, DE (pojazdem 
określony w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą). Więcej informacji o szczegółówych kategoriach prawa 
jazdy upoważniających do prowadzenia zespołu pojazdów można znaleźć w internecie lub bezpośrdenio w Wo-
jewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (ul. Hutnicza 3, Lublin).
Poniżej instrukcja jak wymienić prawo jazdy na polskie lub zdać egzamin państwowy na prawo jazdy.

 
MAM JUŻ PRAWO JAZDY WYDANE W MOIM KRAJU POCHODZENIA.
Osoby, których prawo jazdy wydane zostało w Unii Europejskiej, Szwajcarii lub kraju należącym do EFTA (Eu-
ropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) nie muszą wymieniać prawa jazdy na polskie, o ile nie zmienił się 
ich adres zameldowania. Jeżeli adres zameldowania lub zamieszkania zmienia się należy wymienić prawo jazdy 
na polskie. Należy to zrobić w Wydziale Komunikacji (ul. Leszczyńskiego 20, Lublin).
Wymagane dokumenty:

• wniosek;
• kserokopię prawa jazdy;
• potwierdzenie uiszczenia opłaty;
• odpowiednią do prawa jazdy fotografię (35x45mm).

Osoby, których prawo jazdy zostało wydane w innych krajach, które są stroną wiedeńskiej konwencji o ruchu 
drogowym są zobowiązane do wymiany dokumentu na polski po 6 miesiącach pobytu w Polsce. Należy to zro-
bić w Wydziale Komunikacji (ul. Leszczyńskiego 20, Lublin).

WYMAGANE DOKUMENTY:
• wniosek;
• kserokopię prawa jazdy wraz z poświadczonym tłumaczeniem dokumentu na język polski sporządzo-

nym przez tłumacza przysięgłego;
• potwierdzenie uiszczenia opłaty;
• odpowiednią do prawa jazdy fotografię(35x45mm).
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Osoby, których prawo jazdy zostało wydane w krajach, które nie są stroną wiedeńskiej są zobowiązane posia-
dać oprócz prawa jazdy wydanego w kraju pochodzenia również międzynarodowe prawo jazdy. Aby wymienić 
ja na polski dokument należy zgłosić się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (ul. Hutnicza 3, Lublin). 
Osoby takie przed wymianą prawa jazdy na polskie mają obowiązek zdać teoretyczną część polskiego egzaminu 
na prawo jazdy (możliwość zdawania również w innym języku niż polski).
 
W każdym z wymienionych powyżej przypadków, aby wymienić prawo jazdy na polskie należy udokumento-
wać pobyt na terytorium Polski przez 185 dni.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_jazdy
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 CHCIAŁBYM/CHCIAŁABYM UZYSKAĆ PRAWO JAZDY W POLSCE.
Aby uzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdów w Polsce należy:

1. Uzyskać numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) – aby uzyskać numer PKK należy przedstawić za-
świadczenie lekarskie upoważniające do prowadzenia pojazdów (koszt badania wynosi zawsze 200zł), 
uzupełnić wniosek i dołączyć do niego odpowiednie fotografie oraz kopie dokumentów pobytowych. 

2. Ukończyć kurs w wybranym OSK (Ośrodku Szkolenia Kierowców).
3. Kurs na prawo jazdy obejmuje część teoretyczną (30h) i praktyczną (30h). Warto pamiętać, że część teore-

tyczna nie jest obowiązkowa – do egzaminu teoretycznego można przygotować się również samodzielnie 
w domu. Część praktyczna musi zostać zaliczona w OSK. Ceny kursów (część teoretyczna i praktyczna) na 
kategorię B w Lublinie wynoszą ok. 1200 – 1400 zł. Kurs rozpocząć mogą wszystkie osoby na 3 miesiące 
przed ukończeniem 18 roku życia.

4. Zdać egzamin państwowy. Egzamin państwowy odbywa się w WORD (ul. Hutnicza 3, Lublin) i tam należy się 
zapisać na egzamin. Koszt egzaminu teoretycznego wynosi 30 zł (kat. B), a praktycznego 140 z (kat.B).

5. Po raz pierwszy na egzamin należy zapisać się osobiście. W razie niepowodzenia na kolejne egzaminy 
można umawiać się przez internet i telefonicznie. Istnieje możliwość zdawania egzaminu w języku innym 
niż polski z uczestnictwem tłumacza przysięgłego należy jednak pamiętać, że koszty egzaminu wzrastają 
wówczas o koszty usługi tłumaczeniowej.

6. Po zdanym egzaminie na prawo jazdy należy uiścić opłatę w wysokości 100zł 50gr w Wydziale Komunika-
cji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9B i czekać do 7 dni 
roboczych na wydanie dokumentu. Aby sprawdzić status swojego prawa jazdy wystarczy wejść na stronę: 
www.info-car.pl.

 

UtraTA pRAwA jazdy
W Polsce funkcjonuje system punktowy, który sankcjonuje poszczególne wykroczenia w ruchu drogowym. Od 
stycznia 2016 roku kierowca traci prawo jazdy po uzyskaniu 24 punktów. Wówczas zostaje również skierowa-
ny na kurs reedukacyjny. 
Limit punktowy dla nowych kierowców jest niższy i wynosi 20 punktów przez pierwszy rok od otrzymania 
przez kierowcę prawa jazdy. Ponadto przez pierwsze dwa lata od otrzymania prawa jazdy dokument może 
zostać odebrany jeżeli kierowca spowodował zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadził pojazd 
w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, przekroczył dopuszczalną prędkości o ponad 
30 km/h.
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Prawo jazdy może zostać odebrane przez policję również w następujących przypadkach:
• gdy osoba prowadząca pojazd znajduje się w stanie nietrzeźwości (limit dopuszczalny w Polsce to 0,19 

promila) lub pod wpływem substancji odurzających;
• gdy prawo jazdy jest zniszczone i nieczytelne;
• gdy zachodzi podejrzenie podrobienia prawa jazdy;
• gdy prawo jazdy jest nieważne.

 

 

SAMOCHÓD – REJeSTrACJA, UBEZPIeCZENiE,

WYPOSAŻENIE, RUCH DrOGoWY. 

REJESTRACJA
Każda osoba posiadająca samochód na terenie Polski jest zobowiązana do jego zarejestrowania w ciągu 30 dni 
od zakupu. Rejestracja samochodu w Lublinie odbywa się w Starostwie Powiatowym w Wydziale Komunikacji, 
Transportu i Drogownictwa (ul. Spokojna 9B, Lublin).

Samochód zakupiony w Polsce (koszt rejestracji: 180zł 50gr, jeśli chcemy spersonalizować swoje tablice reje-
stracyjne np. umieszczając na nich swoje imię, koszt wzrasta do 1000zł 50 gr)
Niezbędne dokumenty (oryginały):

• wniosek o rejestrację samochodu (do pobrania na stronie internetowej odpowiedniego organu)
• dokument poświadczający, że jest się właścicielem pojazdu (np. umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT 

lub inny dokument np. umowa darowizny), karta pojazdu (o ile była wydana)
• dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne (jeśli zostały wydane – od poprzedniego właściciela)
• dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, karta pobytu)
• samochód sprowadzany z innego kraju Unii Europejskiej (koszt rejestracji:180zł 50gr + koszty tłumacze-

nia poświadczonego):

NIEZBĘDNE DOKUMENTY (ORYGINAŁY):
• wszystkie dokumenty niezbędne w przypadku auta zakupionego w Polsce i dodatkowo:
• dokument poświadczający opłacenie akcyzy (opłatę pobiera i zaświadczenie wystawia Urząd Celny, 

opłatę należy uiścić w ciągu 30 dni od sprowadzenie pojazdu do Polski),
• zaświadczenie o stanie technicznym pojazdu (jeśli ważne jest zaświadczenie zagraniczne należy je 
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przetłumaczyć na język polski, jeśli zaświadczenie zagraniczne nie jest ważne należy dokonać przeglądu 
samochodu w Stacji Kontroli Pojazdów).

SAMOCHÓD SPROWADZANY SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ (KOSZT REJESTRACJI: 180ZŁ 50GR + KOSZTY TŁUMACZENIA POŚWIADCZONEGO):
Niezbędne dokumenty (oryginały):

• wszystkie dokumenty niezbędne w przypadku auta sprowadzanego z UE i dodatkowo:
• potwierdzenie uiszczenia cła (10% kosztów pojazdu i transportu).

CZY MOŻNA PORUSZAĆ SIĘ POJAZDEM NA TERYTORIUM RP ZAREJESTROWANYM NA INNĄ OSOBĘ?
W przypadku pojazdu zarejestrowanego za granicą, gdy z dokumentu rejestracji pojazdu nie wynika prawo do 
użytkowania pojazdu przez kierującego, osoba ta obowiązana jest posiadać przy sobie i okazywać na żądanie 
organu kontroli dokument potwierdzający to prawo.

UBEZPIECZENIE POJAZDU
Każda osoba posiadająca w Polsce pojazd jest zobowiązana do ubezpieczenia. Obowiązkowym ubezpieczeniem 
jest OC (Odpowiedzialność Cywilna). 
Ponadto cena polisy różni się z zależności od wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego. 
Przed ubezpieczeniem samochodu warto zapoznać się i porównać oferty kilku firm 
ubezpieczających.

WYPOSAŻENIE POJAZDU
Do niezbędnego wyposażenia auta na terenie Polski należy gaśnica i trójkąt ostrze-
gawczy. Pojemność gaśnicy powinna wynosić minimum 1 kg. Gaśnica powinna mieć 
również ważne badania techniczne (należy je ponawiać raz na rok). 
Kolejnym ważnym, lecz nie niezbędnym, wyposażeniem samochodu jest apteczka. 
Posiadanie linki holowniczej, zapasowej żarówki, kamizelki odblaskowej, koła zapaso-
wego wraz z podnośnikiem oraz kluczem do kół również nie jest obowiązkowe, warto 
jednak upewnić się, że samochód wyposażony jest w powyższe akcesoria – mogą się 
one okazać przydatne w nieoczekiwanych sytuacjach.

 UWAGA!
Dokumenty wydane w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego!
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Szczegółowe przepisy ruchu drogowego w Polsce określa Kodeks Drogowy – Prawo o Ruchu Drogowym (http://
kodeks-drogowy.org - w polskiej wersji językowej).
 
PODSTAWOWE PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO:

• w Polsce obowiązuje ruch prawostronny;
• dopuszczalne prędkości dla samochodów osobowych: 50km/h w terenie zabudowanym w godzinach od 

5:00 do 23:00, natomiast 60 km/h w godzinach 23:00 do 5:00; 90 km/h poza terenem zabudowanym; 110 
km/h na drogach szybkiego ruchu oraz 130 km/h na autostradach;

• dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi: do 0,19 promila;
• włączone światłami mijania przez cały rok;
• obowiązek zapinania pasów zarówno na przednich, jak i tylnych siedzeniach;
• zakaz używania telefonu komórkowego (bez słuchawek/systemu głośnomówiącego);
• dzieci do 12 roku życia podróżują w specjalnie do tego przeznaczonym foteliku;
• poza terenem zabudowanym piesi mogą się poruszać po drodze (zobowiązani są do używania kamizelek 

odblaskowych);
• autobus włączający się do ruchu ma pierwszeństwo przejazdu.

STRAŻ MIEJSKA
Straż Miejska to jedna z polskich służb mundurowych. Numer alarmowy Straży Miejskiej to 986. Zadaniami 
Straży Miejskiej są: ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, ochrona obiektów użyteczności 
publicznej oraz kontrolowanie ruchu drogowego (w mniejszym zakresie niż policja). Straż Miejska odławia bez-
domne zwierzęta, zabezpiecza miejsca przestępstwa lub klęski żywiołowej do momentu przyjazdu odpowied-
nich służb, odprowadza osoby nietrzeźwe do izby wytrzeźwień itp. Niniejszy rozdział dotyczy transportu dlatego 
też skoncentrujemy się głównie na uprawnieniach straży miejskiej w ruchu drogowym.
 
DO CZEGO JEST UPRAWNIONA STRAŻ MIEJSKA?

• udzielanie pouczeń i legitymowanie;
• ujęcie osób stwarzających zagrożenie i doprowadzenia ich do jednostki Policji;
• kontrola osobista i bagażu;
• zatrzymanie pojazdu i wylegitymowanie prowadzącego;
• wypisywanie mandatów (np. za złe parkowanie);

 PRZEpISY rUCHU DROGoWEgo
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• wydawanie poleceń odholowania pojazdów;
• nakładanie blokady na koła;
• dokonywanie kontroli drogowych;
• przeprowadzanie kontroli publicznego transportu drogowego;
• przeprowadzania kontroli prędkości pojazdów.

 

 UWAGA!
Strażnicy miejscy na służbie powinni być umundurowani i okazać ważną legitymację!

 UWAGA!
Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość podróżowania komunikacją miejską – aby poprosić kierowcę o pomoc przy wejściu do autobusu należy nacisnąć specjalny przycisk znajdujący się na zewnątrz autobusu z symbolem osoby z niepełnosprawnością. Większość autobusów jest wyposażona w taki przycisk.

TRANSPOrt PUBLICZNY
 

UBLICZNY

AUTOBUS I TROLEJBUS
Podmiotem odpowiedzialnym za zarzą-
dzanie i organizację transportu publicz-
nego w Lublinie jest ZTM Lublin (Zarząd 
Transportu Miejskiego https://www.ztm.
lublin.eu - strona internetowa dostępna 
w polskiej, angielskiej i ukraińskiej wersji językowej), a przewoźnikiem MPK Lublin (Miejskie Przedsiębior-
stwo Komunikacji http://mpk.lublin.pl/ - strona dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej). Pojazdami 
służącymi do transportu publicznego w Lublinie są autobusy i trolejbusy. Można się nimi poruszać zarówno 
w obrębie Lublina jak i okolicznych miejscowości (lubelskie autobusy jeżdżą m.in. do Świdnika, Jakubowic 
Konińskich, Turki, Konopnicy i innych).
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PODSTAWOWE INFORMACJE:
Rozkłady jazdy: 
Aktualne rozkłady jazdy znajdują się na przystankach oraz na stronie internetowej MPK i ZTM. Ponadto uży-
teczne są również aplikacje na smartfona, dzięki którym można z łatwością zaplanować podróż (np. Jakdojadę 
czy mobileMPK).

Ceny i zakup biletów:
Bilety można kupić w kioskach, biletomatach na przystanku i w większości autobusów i wszystkich trolejbu-
sach. Bilet można również kupić u kierowcy podczas postoju na przystanku, cena biletu jest wówczas nieznacz-
nie wyższa (4zł za bilet normalny 30 min), a osoba kupująca bilet powinna mieć wyliczoną kwotę.
Cennik (pierwsza strefa):

• bilety jednoprzejazdowe: (przejazd tylko jedną linią, bez możliwości przesiadki): 4 zł – normalny, 2 zł - 
ulgowy

• bilety czasowe - przykładowe ceny: (możliwość przesiadania się): 30min – 3,20zł – normalny, 1,60zł – 
ulgowy 60min – 3,60zł – normalny, 1,80 – ulgowy

 
Karta Biletu Elektronicznego:
Istnieje możliwość wyrobienia Karty Biletu Elektronicznego. Jest to imienny dokument ze zdjęciem upoważnia-
jący do przejazdów przez określony przedział czasowy. Kartę można doładować w biletomatach lub w Punkcie 
Sprzedaży Biletów (PSB). W wymienionych punktach można również sprawdzić ważność swojej karty. Można to 
również zrobić w autobusie poprzez przyłożenie karty do czytnika w kasowniku.

Aby uzyskać Kartę Biletu Elektronicznego należy:
1. Pobrać i wypełnić wniosek (ze strony internetowej http://ztm.lublin.eu/pl/dla-pasazera/wnioski-do-zlozenia 

lub PSB) dołączając do niego aktualne zdjęcie (2,5x3,0cm). Zdjęcie można wykonać nieodpłatnie w PSB nr 1 
(al.Kraśnicka 25) lub PSB nr 2  (ul.Zielona 5).

2. Dostrarczyć wniosek do PSB.
3. Odebrać kartę po upływie 5 dni roboczych w PSB, w którym złożony został wniosek. Pierwsza karta wyda-

wana jest bezpłatnie.

 UWAGA!
Są dwie strefy biletowe. Warto sprawdzić ceny biletów.
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Cena biletu zakodowanego na Karcie Biletu Elektronicznego zależy od rodzaju ulgi, strefy oraz okresu ważności 
biletu.
Przykladowe ceny w 1 strefie:

• 30-dniowy na 1 linię – normalny – 70zł, ulgowy 35zł;
• 30-dniowy na wszystkie linie – normalny – 92zł, ulgowy 46zł.
• 90-dniowy na 1 linię – normalny – 160zł, ulgowy 80zł.
• 90-dniowy na wszystkie linie – normalny – 240zł, ulgowy 120zł.

Więcej informacji na stronie ZTM.
 
 
KARY ZA PRZEJAZD BEZ BILETU
Podróżując komunikacją miejską należy pamiętać o skasowaniu biletu papierowego w kasowniku znajdującym 
się w autobusie. Nawet bilety zakupione z biletomacie w autobusie muszą zostać niezwłocznie skasowane. Bilet 
Elektroniczny nie musi być w żaden sposób kasowany czy podbijany po wejściu do autobusu. Należy tylko 
upewnić się, że zakodowany bilet jest ważny, a w razie kontroli okazać go kontrolerowi. Kontrolerzy biletów 
zobowiązani są do noszenia widocznych legitymacji, które poświadczają, że są oni upoważnieni do kontroli 
biletów.
Kary za brak ważnego biletu lub dokumentu poświadczającego upoważnienie do przejazdu bezpłatnego lub 
ulgowego wynoszą:

•  160 zł za przejazd bez biletu (jeśli opłata zostanie uiszczona u kontrolera lub w ciągu 7 dni od wystawie-
nia kary opłata zmniejsza się do 112zł);

• 128 zł za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego  (89,60zł w ciągu 7 dni).

 UWAGA!
Pamiętaj aby w momencie odebrania karty mieć przy sobie ważny dokument tożsamości. Wniosek można również wypeł-

nić przez interent: https://ewniosek.ztm.lublin.eu/kbe/ (polska wersja językowa). Listę punktów sprzedaży biletów 

znajdziesz tutaj: https://www.ztm.lublin.eu/?sf_culture=pl

 UWAGA!
Studenci i doktoranci mają możliwość zakodowania biletu elektroniczne-
go na legitymacji studenckiej – szczegóły na stronie ZTM.
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Opłata za brak biletu okresowego imiennego lub ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego 
może zostać umorzona o ile pasażer/-ka przedstawi taki dokument (ważny w momencie wystawienia kary) 
w Biurze Obsługi Klienta w ciągu 7 dni. W takiej sytuacji pasażer/-ka zobowiązany/-a jest do uiszczenia opłaty 
manipulacyjnej w wysokości 10zł.
 
PRZEWÓZ ZWIERZĄT I RZECZY
Zwierzęta mogą podróżować w komunikacji miejskiej za darmo w transporterach (mniejsze zwierzęta) lub trzy-
mane na krótkiej smyczy i w kagańcu (większe psy). Pasażerowie mogą również bezpłatnie przewozić wózki 
dziecięce, bagaże i rowery pod warunkiem, że umieszczone one są w sposób nie zagrażający innym pasażerom 
i nie blokują przejścia w autobusie. W autobusie nie można przewozić przedmiotów o długości powyżej 2m.

 UWAGA!
W autobusach wyposażonych w funkcję tzw. „ciepłego guzika” pasażerowie muszą go nacisnąć aby konkretne drzwi otwo-
rzyły się. Podobnie należy zachowywać się w sytuacji kiedy chcemy wysiąść na przystanku „na żądanie” – należy nacisnąć 
odpowiednio wcześniej przycisk z napisem stop lub poinformować kierowcę. Jeżeli chcemy wsiąść do pojazdu na przystan-
ku „na żądanie” należy wyraźnie zasygnalizować to kierowcy np. ustawiając się blisko krawędzi chodnika na przystanku.

 UWAGA!
Zawsze należy upewnić się czy rower został prawidłowo zwrócony na stację, aby uniknąć dodatkowych opłat i nieporozu-mień. Najlepiej sprawdzić to logując się na swoje konto. Aby usprawnić działanie systemu do wypożyczania można używać aplikacji na smartfona (next bike) bądź zakodować swoje dane na karcie płatniczej czy elektronicznym bilecie.

 ROWEr MIEJSKI
Popularnym, niedrogim i ekologicznym sposobem podróżowania po Lublinie jest używanie Lubelskiego Roweru 
Miejskiego. Rejestracja i używanie konta rowerowego jest bardzo proste, szczegóły można znaleźć na stronie 
internetowej https://lubelskirower.pl (polska, angielska, niemiecka i rosyjska wersja językowa). W Lublinie 
znajduje się 90 stacji na których można wypożyczyć i zwrócić rower co czyni system bardzo wygodnym. 
Pierwsze 20 minut jazdy na rowerze jest bezpłatne, a pierwsza godzina kosztuje zaledwie 1zł. Im dłuższy czas 
wypożyczenia tym większa kwota – za 3 i każdą kolejną godzinę zapłacimy już 4zł.
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W Lublinie znajdują się dwa dworce kolejowe (PKP), dworzec PKS oraz lotnisko. 

KOLEJ
Dworzec Główny PKP znajduje się przy Placu Dworcowym 1, można w nim nabyć bilety na przejazdy krajowe 
i międzynarodowe, a także skorzystać z informacji. Jest oddalony o kilka kilometrów od centrum miasta. Do-
jechać można do niego autobusem lub trolejbusem (np. linie 1, 13, 45, 152, 161). Z dworca do centrum miasta 
można dojechać wymienionymi liniami komunkicaji miejskiej lub taksówką. Warto zwrócić uwagę na cennik 
przejazdów naklejony na oknie taksówki, niektóre korporacje zawyżają ceny. Bezpieczniej jest zamówić auto 
telefonicznie ze sprawdzonej firmy niż wsiadać do przypadkowej taksówki stojącej przy wyjściu z hali dworco-
wej (koszt przejazdu z dworca PKP do centrum powinien wynosići ok. 13-15 zł). Stacja Lublin Północny znajdu-
je się na ul. Gospodarczej 1, obsługuje ona jednak niewielką ilość połączeń kolejowych i oddalona jest znacznie 
od centrum miasta. Bilety PKP można kupować również przez Internet (http://rozklad-pkp.pl lub http://www.
intercity.pl/pl/) oraz w kasie PKP przy ul. Okopowej 5.

AUTOKAR I BUS
Dworzec Główny PKS znajduje się w centrum miasta, w pobliży Zamku Lubelskiego przy Alejach Tysiąclecia 
6. Autokary międzynarodowe odjeżdżają zazwyczaj ze stanowiska 0 lub 1 (kasa międzynarodowa znajduje się 
w hali dworca), a krajowe z pozostałych stanowisk. Z Dworca Głównego PKS odjeżdżają również busy -  niektó-

TRANSPOrt MIĘDZYmiASTOWy 
I MIĘDZYNARODoWy

re ze stanowisk dworca, inne z ul. Ruskiej, która znajduje się 
za dworcem PKS lub z placu, który znajduje się za stanowi-
skami. Warto pamiętać, że busy do niektórych miejscowośći 
odjeżdzają z dworca ulokowanego w pobliżu dworca PKP. 
Szczegółowych informacji należy szukać na stronie poszcze-
gólnych przewoźników lub udać się do informacji w hali 
dworca PKS.

SAMOLOT
Od końca roku 2012 w Lublinie działa port lotniczy (ul. Króla 
Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik). Na lotnisko można 
dojechać pociągiem z dworca PKP, autobusem linii 005 (np. 
spod Bramy Krakowskiej, tylko kilka kursów dziennie!), 
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taksówką lub busem (nie tylko z centrum Lublina, ale także z innych miejscowości). Szczegółowe informacje 
i rozklady w linku poniżej http://www.airport.lublin.pl/dla-podroznych/dojazd/.
Z Lublina można polecieć bezpośrenio do m.in. Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji, Niemiec, Holandii i Bułga-
rii. W planach jest uruchomienie kolejnych połączeń.

PACZKI i LISTY
Największa firmą obsługującą przesyłki listowe, paczki, przesyłki kurierskie, wpłaty i wpłaty gotówki jest Pocz-
ta Polska. Na każdym osiedlu, w wielu marketach i centrach handlowych znajduje się punkt Poczty Polskiej.

Ceny usług znajdziecie na stronie: http://www.poczta-polska.pl/ lub spytajcie o nie w okienku na poczcie.

 PAMIĘTAJ!
Poczta Polska przy ul. Krakowskie Przedmieście 50 czynna jest całą dobę.
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DziecI I szkoła
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Cudzoziemcy podlegający obowiązkowi szkolnemu, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie 
niewystarczającym mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie dodatkowych zajęć 
lekcyjnych z języka polskiego. Odbywają się one przez pierwszych 12 miesięcy, w wymiarze nie mniejszym niż 
dwie godziny lekcyjne tygodniowo (w Polsce za godzinę lekcyjną uznaje się 45 minut). Tygodniowy rozkład za-
jęć oraz ich liczbę ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. Zajęcia te mogą mieć formę 
indywidualną lub grupową w zależności od sytuacji w danej szkole. 

 WAŻNE!
• Każdy ma prawo do edukacji
• Edukacja jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.
• Edukacja w szkołach publicznych jest dla każdego bezpłatna. 
• Rodzice mają prawo wyboru dla swojego dziecka innej szkoły niż publiczna.
• Obowiązkiem organów państwa jest zapewnienie obywatelom i obywatelkom powszechnego i równego dostępu 
do kształcenia. 

 WAŻNE!
Cudzoziemcy korzystają z nauki i opieki we wszystkich typach publicznych przedszkoli i szkół do ukończenia 
18 lat lub ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na na takich samych warunkach jak obywatele Polski.

Stopnie Edukacji
PRZEDSZKOLE
Dzieci w wieku 2,5-5 lat mogą (choć nie muszą) uczęszczać do przedszkola. Dzieci, które mają 6 lat, muszą cho-
dzić do przedszkola. Dlatego — jeśli twoje dziecko ma 6 lat — możesz mieć pewność, że urząd gminy lub miasta 
zapewni dla niego miejsce w przedszkolu. Urząd gminy lub miasta musi zapewnić również miejsca w przed-
szkolach wszystkim dzieciom, które mają 4 i 5 lat a ich rodzice chcą, żeby chodziły do przedszkola. 
Bezpłatnie w przedszkolu dziecko może przebywać 5 godzin.
Płatnie w przedszkolu: wyżywienie, dodatkowe godziny przebywania dziecka
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Jak zapisać dziecko do przedszkola? (źródło: obywatel.gov.pl)
1. Wybierz przedszkole publiczne, do którego chcesz zapisać dziecko.
2. Skontaktuj się z wybranym przedszkolem i dowiedz się, kiedy rozpoczyna ono rekrutację oraz czy prowadzi 

ją przez internet.
3. Teraz masz dwie możliwości:
jeśli przedszkole nie prowadzi rekrutacji przez internet:

• odwiedź wybrane przedszkole,
• weź wniosek o przyjęcie do przedszkola,
• wypełnij wniosek,
• złóż gotowy wniosek w tym przedszkolu,

Jeśli przedszkole prowadzi rekrutację przez internet:
• wejdź na stronę internetową urzędu miasta lub gminy,
• zarejestruj się na platformie rekrutacyjnej,
• wypełnij formularz i wskaż przedszkola, do których chcesz zapisać twoje dziecko. Wyświetlą Ci się 

wszystkie przedszkola, które biorą udział w rekrutacji elektronicznej w twojej gminie lub w twoim 
mieście. Możesz wybrać maksymalnie trzy przedszkola. Pamiętaj, żeby zaznaczyć je w odpowiedniej 
kolejności: jako pierwsze wskaż to, na którym najbardziej ci zależy. Jeśli twoje dziecko nie dostanie się 
do pierwszego z nich, to możliwe, że dostanie się do drugiego lub trzeciego w rekrutacji uzupełniającej,

• kliknij przycisk, który potwierdzi zakończenie rejestracji. Urząd może cię poprosić o wydrukowanie 
dokumentów. Zanieś je wtedy do przedszkola.

4. Czekaj na ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci.
5. Gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do przedszkola — potwierdź swoje zgłoszenie 
6. Czekaj na ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci.
7. Jeśli twoje dziecko zostało przyjęte, podpisz umowę z przedszkolem . Jeśli nie zostało przyjęte, możesz 

odwołać się od tej decyzji. Masz na to 7 dni od opublikowania listy. Pamiętaj, że Twoja gmina ma obowiązek 
zapewnienia miejsca w przedszkolu każdemu sześciolatkowi oraz wszystkim cztero- i pięciolatkom, których 
rodzice się na to zdecydują.

8. W pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:
• dziecko z rodziny wielodzietnej,
• dziecko z niepełnosprawnością,
• dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
• dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
• dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.
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SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM - (OBOWIĄZEK SZKOLNY)
Rekrutacja do szkoły podstawowej i gimnazjum podlega tzw. rejonizacji, co znaczy, że dana szkoła musi przyjąć 
każde dziecko zamieszkałe w jej rejonie, czyli na danym obszarze. 
Rok szkolny obejmuje około 180 dni nauki i trwa od września do czerwca. Jest podzielony na dwa semestry. 
Na pierwszym etapie kształcenia, tj. w klasach 1-3 (edukacja wczesnoszkolna), nauczanie odbywa się w formie 
zintegrowanej, kiedy to wszystkich przedmiotów uczy jeden nauczyciel. Od drugiego etapu, tj. od 4. do 6. klasy 
oraz w gimnazjum – w podziale na przedmioty, gdzie lekcje prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów
Nauka w gimnazjum kończy się ogólnopolskim egzaminem pisemnym składającym się z trzech części: humani-
stycznej, matematyczno-przyrodniczej, językowej.

Dowóz dziecka do szkoły
Jeżeli droga dziecka do szkoły przekracza 3 km, obowiązuje bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu 
dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie 
zapewniają rodzice.
Uczniowie niepełnosprawni mają prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej 
szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym i znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 21 roku życia.

Legitymacja szkolna - szkoła zobowiązana jest do wydania każdemu uczniowi legitymacji szkolnej – dokumen-
tu ze zdjęciem, potwierdzającego uczęszczanie do szkoły. Legitymacja szkolna – pod warunkiem posiadania 
jej przy sobie – uprawnia dziecko do korzystania z wielu zniżek np. na bilety na komunikację miejską, bilety 
kolejowe, bilety na niektóre filmy do kina i bilety wstępu do wielu muzeów, ogrodów zoologicznych itp. Jest też 
podstawowym dokumentem tożsamości dziecka podczas egzaminów, konkursów i innych imprez międzyszkol-
nych. 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE: LICEUM/ TECHNIKUM/ SZKOŁA ZAWODOWA (OBOWIĄZEK NAUKI)
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się na podstawie wyniku egzaminu kończącego gimnazjum. 
Przed absolwentką gimnazjum (w zależności od planów na przyszłość, zainteresowań stoją wtedy następujące 
możliwości

• Trzyletnie liceum ogólnokształcące zakończone egzaminem maturalnym 
• Czteroletnie technikum zakończone egzaminem zawodowym oraz egzaminem maturalnym
• Trzyletnia szkoła zawodowa zakończona uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

w wybranych zawodach; chęć zdania egzaminu maturalnego wymaga kontynuacji nauki w liceum lub 
technikum uzupełniającym, lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. 
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STUDIA
Szkolnictwo wyższe w Polsce jest trzystopniowe:

• Studia I stopnia - licencjackie/inżynierskie (rekrutacja na podstawie wyniku egzaminu maturalnego)
• Studia II stopnia - magisterskie (rekrutacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia)
• Studia III stopnia - doktoranckie (rekrutacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów II stopnia oraz 

posiadania tytułu magistra)

Wybrane kierunki, m.in.: psychologia, prawo, prawo kanoniczne, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, 
weterynaria, teologia prowadzone są jako studia jednolite magisterskie 

WAŻNE! SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA CUDZOZIEMEK I CUDZOZIEMCÓW - KTO NIEODPŁATNIE?
• cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium RP,
• cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka
• cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP,
• cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP,
• pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stro-
ny umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), tj. Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, a także 
członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP,

• cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 
Wspólnot Europejskich,

• cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
• obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA - EOG lub Konfederacji 

Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

NOSTRYFIKACJA DYPLOMU
Nostryfikacja to procedura uznawania dyplomu ukończenia studiów wyższych zdobytego na uczelni w innym 
kraju. Jeśli zastanawiasz się, czy powinieneś nostryfikować dyplom,  sprawdź czy Twój kraj zawarł z Polską 
porozumienie o uznawaniu wykształcenia zdobytego za granicą za równoważne z wykształceniem zdobytym 
w Polsce. Jeśli taka umowa jest zawarta, nie musisz tego robić. 
Aby nostryfikować dyplom, powinnaś zgłosić się do Rady Naukowej lub Wydziałowej jednej z polskich uczelni, 
które mają uprawnienia do nadawania tytułu doktora w tej dziedzinie nauki, w której ubiegasz się o nostryfika-
cję. Weź ze sobą następujące dokumenty:

• oryginał oraz kopię dyplomu uzyskanego za granicą;
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• kopię świadectwa szkolnego lub świadectwa dojrzałości, na podstawie, którego zostałaś przyjęta na 
studia zakończone zdobyciem dyplomu;

• życiorys w języku polskim;
• oświadczenie, że dyplom uzyskany za granicą nie stanowił dotychczas przedmiotu postępowania nostry-

fikacyjnego na żadnej polskiej uczelni. 

Ile to kosztuje?
Koszt nostryfikacji dyplomu zależy  od uczelni i często waha się pomiędzy 2000 a 6000 zł. Opłata wnoszona jest 
niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego. 
W wypadku trudnej sytuacji materialnej wnioskodawcy kierownik rady, która przeprowadza nostryfikację, 
może na obniżyć wysokość opłaty lub z niej zwolnić.
Z nostryfikacji dyplomu może cię zwolnić uczelnia, na której podemujesz dalszy etap edukacji. W tym celu 
powinieneś napisać podanie o zwolnienie z postępowania nostryfikacyjnego, kierując je do rady wydziałowej 
lub naukowej uczelni. 

65
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Przemoc w rOdzinIe
Przemoc domowa ma miejsce, gdy jedna osoba stara się kontrolować drugą i zaznacza swoją siłę w związku. 
Może się na nią składać krzywdzenie fizyczne, emocjonalne, seksualne lub finansowe.Gdy doświadczasz prze-
mocy w rodzinie bądź jesteś jej świadkiem najważniejszą sprawą jest reakcja. 

CO MOŻESZ ZROBIĆ?

1. Policja 
Policja ustawowo zobowiązana jest do podjęcia stosownych kroków, aby osoba doświadczająca przemocy 
domowej mogła czuć się bezpiecznie w swoim domu. Skuteczna interwencja polega na zatrzymaniu sprawcy, 
jeśli stwarza zagrożenie dla otoczenia. Domagaj się, aby policjanci wypełnili Niebieską Kartę. Policja powinna 
cię poinformować, w jaki sposób może ci pomóc oraz 
zostawić adresy instytucji pomagających osobom podle-
gającym przemocy domowej.
W TRAKCIE INTERWENCJI POLICJI MASZ PRAWO DO:

• uzyskania od policjantów zapewnienia doraźne-
go bezpieczeństwa. Sprawca powinien być za-
trzymany, gdy stwarza zagrożenie dla otoczenia,

• wykorzystania dokumentacji interwencji 
policyjnych jako dowodów w sprawie karnej 
przeciw sprawcy przemocy,

• uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwa-
nie (numer identyfikacyjny policjantów, nazwa 
i siedziba jednostki),

• zgłoszenia interweniujących policjantów na 
świadków w sprawie sądowej.

2. Prokuratura
Zawiadom o popełnieniu przestępstwa prokuraturę. 
Założenie sprawy karnej jest bezpłatne.

W TRAKCIE INTERWENCJI POLICJI MASZ PRAWO DO:
uzyskania od policjantów zapewnienia doraźne-
go bezpieczeństwa. Sprawca powinien być za-
trzymany, gdy stwarza zagrożenie dla otoczenia,

uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwa-
nie (numer identyfikacyjny policjantów, nazwa 
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3. Organizacje pozarządowe
Listę instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie znajdziesz tutaj: http://
www.niebieskalinia.pl/?option=com_instytucje
Organizacje pozarządowe wspierające osoby doświadczające przemocy domowej prowadzą:

• punkty informacyjno-konsultacyjne
• telefony zaufania
• ośrodki pomocy
• schroniska
• hostele
• świetlice dla dzieci.

W ramach swojej działalności m.in. oferują:
• pomoc psychologiczną grupową lub indywidualną,
• pomoc prawną, w tym wsparcie w pisaniu pozwów, wniosków,
• pomoc socjalną,
• grupy wsparcia,
• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych.

 CO TO JEST NIEBIESKA KARTA?
„Niebieska Karta” jest dokumentem służbowym wypełnianym przez funkcjonariusza policji w przypadku stwierdzenia 

przemocy w rodzinie. „Niebieska Karta” służy dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie, 

ocenie zagrożenia dalszą przemocą. Jest także dowodem w sprawach sądowych.
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Ważne tElEfony

• 0801 120 002 - NIEBIESKA LINIA - ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
• 801 247 070 - linia dla zaginionych i ich rodzin fundacji Itaka
• 22 696 55 50 - Rzecznik Praw Dziecka

W LUBLINIE
Centrum interwencji Kryzysowej
ul. Probostwo 6A, 
Telefon zaufania
Całodobowy dyżur pod nr: 81 534-60-60
email: pomoc@cik.lublin.eu 
Poniedziałek-Piątek. 7:00-19:00
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Obywatele krajów spoza Unii Europejskiej (UE) przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, 
i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (UE) nie potrzebują dodatkowych doku-
mentów, które uprawniałyby ich do podejmowania i wykonywania pracy. 
Cudzoziemcy, których podstawą pobytu jest praca, powinni w Polsce uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy 
i pracy. 
Pozostali cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy i chcie-
liby podjąć w Polsce pracę, mogą to zrobić, pod warunkiem że posiadają  zezwolenie na pracę. 
Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą pracować w Polsce bez konieczności 
posiadania zezwolenia na pracę przez okres nie przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy na 
podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Pracodawca może zatrudnić cudzoziemca zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej. 
W przeważającej większości ważne jest, aby umowa ta została zawarta na piśmie. 
W stosunku do cudzoziemców, od których wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę, umowy, na pod-
stawie których powierzane jest im wykonywanie pracy w Polsce, muszą być zawarte na piśmie. Jest to jeden 
z warunków uznania ich pracy za legalną.
W wypadku cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia 
wykonywania pracy umowy muszą być zawarte na piśmie. Jest to jeden z warunków uznania ich pracy za 
legalną.
W wypadku cudzoziemców posiadanie pisemnej umowy o pracę jest szczególnie istotne – jest ona sprawdzana 
podczas kontroli legalności zatrudnienia.

Co tO jesT niElEgaLNe zAtrudnieNIE?

Nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca to wykonywanie pracy przez cudzoziemca:
• który nie posiada ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego go do pobytu w Polsce;
• którego podstawa pobytu w Polsce nie uprawnia do wykonywania pracy;
• który wykonuje pracę bez zezwolenia, w wypadkach gdy jest ono wymagane;
• na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę;
• bez zawarcia wymaganych umów o pracę albo umów cywilnoprawnych.
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Do przeprowadzenia kontroli legalności zatrudnienia uprawnione są:
• Straż Graniczna (SG);
• Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).

SG może też przeprowadzać kontrole firm, gospodarstw domowych i osób fizycznych zatrudniających cudzo-
ziemców, jak również cudzoziemców prowadzących własną działalność gospodarczą w Polsce. PIP jest nato-
miast uprawniona do kontroli legalności zatrudnienia wynikającego z zawarcia z pracownikami umów o pracę.  
Podczas takich kontroli jest także sprawdzana legalność pobytu cudzoziemca w Polsce.

Kto jesT uprawnioNy 

do przePROwadZEniA koNtrOli zaTRudnieNIa?

ZatrudnieNIE w Polsce – rodzaje umów
Bez względu na rodzaj umowy zawsze pamiętaj o formie pisemnej (z uwagi na legalność zatrudnienia) oraz 
o sprawdzeniu, czy umowa zawiera wszystkie istotne elementy.
W Polsce cudzoziemiec może być zatrudniony zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umo-
wy cywilnoprawnej, czyli np. umowy zlecenia lub o dzieło.

UMOWA O PRACĘ
Umowa o pracę regulowana jest w Kodeksie Pracy. Może zostać zawarta na czas nieokreślony, ale może to być 
także umowa terminowa czyli np. umowa na czas określony, umowa na zastępstwo, na czas wykonywania okre-
ślonej pracy, jak również umowa na okres próbny.

 UMOWA O PRACĘ POWINNA ZAWIERAĆ:
• dane pracodawcy i pracownika
• rodzaj umowy, data jej zawarcia
• miejsce wykonywania pracy
• rodzaj wykonywanej pracy (stanowisko, funkcje, zakres obowiązków)

• wymiar czasu pracy
• termin rozpoczęcia pracy
• wynagrodzenie za pracę
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Z punktu widzenia korzyści dla pracownika i bezpieczeństwa zatrudnienia, najlepszą formą jest umowa na czas 
nieokreślony.
Umowa może zostać rozwiązana na podstawie porozumienia stron z datą, która zostanie ustalona przez strony 
lub na podstawie pisemnego wypowiedzenia przedłożonego przez jedną ze stron.

UMOWO O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY.
Jest to umowa, w które wskazuje się termin zakończenia pracy. Jednakże prawo ogranicza liczbę umów cza-
sowych, która może być zawarta. Zgodnie z polskimi przepisami dopuszczone jest zawarcie dwóch umów na 
czas określony zaś kolejna trzecia umowa musi być zawarta na czas nieokreślony, pod warunkiem, że przerwa 
między tymi umowami nie jest dłuższa niż 1 miesiąc.

UMOWY CYWILNOPRAWNE
Inna formą świadczenia pracy w Polsce mogą być umowy cywilnoprawne. Umowy cywilnoprawne są regulowa-
ne w Kodeksie Cywilnym, osoba wykonująca pracę na podstawie tego rodzaju umów posiada mniejsze upraw-
nienia w zakresie praw pracowniczych ( np. brak prawa do wypoczynku, urlopu, płatnych zwolnień lekarskich), 
ale tak samo musi uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce. W przypadku umów cywilnoprawnych występuje 
większa swoboda w zakresie wykonywania zadań. 
W przypadku umów cywilnoprawnych:

• nie ma obowiązku opłacania wszystkich składek ubezpieczenia społecznego;
• nie ma obowiązku udzielenia urlopu;
• nie istnieje limit czasu pracy, bowiem bardziej niż miejsce i czas wykonywania zadania liczy się sam efekt.

Umowa o dzieło stanowi typową umowę rezultatu. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania okre-
ślonego dzieła, zaś zamawiający do wypłaty wynagrodzenia. Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie za dostarczone 
dzieło. Umowę zawiera się na czas potrzebny do realizacji oznaczonego dzieła. Ponadto wykonawca/wykonawczyni 
dzieła nie będzie podlegać ubezpieczeniom społecznym, chyba, że pracuje także na umowę o pracę.
Umowa zlecenia jest umową w której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania określonej czynności 
dla dającego zlecenie. W przypadku gdy umowa zlecenie jest jednym źródłem dochodu wówczas konieczne jest 
opłacanie wszystkich składek ubezpieczenia społecznego. Jeżeli dochody uzyskiwane z umowy zlecenie stano-
wią dodatkowe źródło wówczas opłacane są tylko określone składki.

 PAMIETAJ!
W przypadku pracowników, którzy nie muszą posiadać zezwolenia na pracę brak formy pisemnej nie ma wpływu na legalność 

zatrudnienia jednakże brak pisemnego potwierdzenia warunków pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika!
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Szukam prAcy
GDZIE SZUKAĆ?

• ogłoszenia w supermarketach, na poczcie, w Urzędzie Pracy
• serwisy internetowe (www.pracuj.pl, praca.money.pl, www.infopraca.pl, www.olx.pl)
• Urząd Pracy (portal ofert pracy z całej Polski oferty.praca.gov.pl)
• agencje pośrednictwa pracy
• znajomi

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ OFERTA PRACY?
• Dokładna nazwa stanowiska pracy
• Zakres wymagań wobec pracownika/pracowniczki
• Obowiązki osoby zatrudnionej na tym stanowisku
• Korzyści wynikające z zatrudnienia
• Informacje o firmie z uwzględnieniem siedziby wykonywania pracy
• Musi być zgodna z prawem – nie może naruszać zasady równego traktowania.

NA CO UWAŻAĆ?
Na oferty typu:

• Adresowanie kopert i skręcanie długopisów. To już klasyczna metoda naciągania szukających pracy. 
Jeśli wyślesz żądane 30 zł na pokrycie kosztów „szkolenia”, otrzymasz stertę bezwartościowych wydru-
ków. Unikaj wszelkiego typu prac chałupniczych, gdzie należy opłacić koszty materiałów, szkolenia czy 
informacji.

• Młodych do pracy w marketingu, zarobki do 6 tys. zł. Pod takimi ofertami kryje się zwykle praca akwi-
zytora. Zarobki to wyłącznie prowizja od sprzedanych towarów, które zazwyczaj są zupełnie bezwarto-
ściowe.

• Znana firma szuka... Na taką ofertę bardzo łatwo można się nabrać. W ogłoszeniu podana jest zwykle 
nazwa dużej i znanej firmy, sieci handlowej, banku itp. Nazwa stanowiska brzmi atrakcyjnie, a do tego 
wymagania nie są duże. Na czym polega „haczyk”? Adres e-mail jest często w domenie będącej kombi-
nacją nazwy firmy i fraz „job”, „work4”, „HR”. Oczywiście domena nie ma nic wspólnego z wymienianą 
firmą, a wszystko służy zdobyciu aplikacji i danych osobowych, które najczęściej są sprzedawane dalej.

• Zadzwoń, by dowiedzieć się więcej... Atrakcyjna nazwa stanowiska, wysokie zarobki, opis wymagań 
i... brak adresu kontaktowego. Zamiast e-maila do wysłania aplikacji podany jest numer telefonu, pod 
którym można zapytać o szczegóły. Jeśli zadzwonisz - najprawdopodobniej zostaniesz przekierowany na 
tzw. numer premium, a za minutę połączenia zapłacisz nawet kilkadziesiąt złotych.
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• Uważaj na propozycje rozmów kwalifikacyjnych w mieszkaniach prywatnych.
• Nigdy nie podejmuj pracy przed podpisaniem umowy.

Napisz CV
Curriculum Vitae, w skrócie CV lub życiorys to podsumowanie edukacji i ścieżki zawodowej, które ma dać od-
powiedź potencjalnemu pracodawcy, czy jesteś odpowiednim kandydatem do zatrudnienia na dane stanowisko. 
To CV decyduje, czy zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. 

Zanim zabierzesz się do pisania CV, odpowiedz sobie na następujące pytania:
• Czy podczas studiów brałeś udział w ciekawych projektach? Jakie to były projekty? Jaka była w nich 

twoja rola?
• Czy byłeś na praktykach lub stażu? Jak długo? Jakie obowiązki wykonywałeś? Pracowałeś samodzielnie 

czy w zespole? Co wychodziło Ci najlepiej?
• Czy wykonywałeś krótko lub długoterminowe prace? Czy były związane z twoim zawodem? Czego się 

podczas nich nauczyłeś?
• Czy angażowałeś się w wolontariat? Czego dowiedziałeś się o sobie podczas pracy społecznej? 
• Co najbardziej interesuje cię w twoim zawodzie? Jaka konkretna dziedzina? Co robisz, żeby rozwijać się 

w tym kierunku? 
• Jakie są twoje pozazawodowe pasje? Jak je realizujesz?

Jak napisać CV?
Curriculum Vitae powinno być krótkie i proste w formie. Najlepiej, gdyby zajęło jedną, maksymalnie dwie 
strony.
Nie zapomnij o formułce, w której wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Nagłówek
Wiele osób zapomina o tym, że każdy dokument powinien mieć nagłówek. Na górze strony trzeba napisać CV 
lub ładniej w rozwiniętej formie Curriculum Vitae, żeby rekruter nie miał wątpliwości, z czym ma do czynienia.

Dane osobowe i kontaktowe
• Imię i Nazwisko
• Adres zamieszkania (nie zameldowania, jesli szukasz racy w innym mieście niż aktualnie masz meldunek)
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• Adres e-mail (ważne, aby Ttwój e-mail brzmiał poważnie i wiarygodnie; najlepiej, żeby zawierał twoje 
imię i nazwisko)

• Numer telefonu do kontaktu 
• Zdjęcie w CV (zachęcamy, żeby dodać je do życiorysu. Wystrzegaj się jednak zamieszczania zdjęć z im-

prez czy wakacji, w czapce lub w okularach przeciwsłonecznych)

Wykształcenie 
Zacznij opisywać swoją edukację od liceum, następnie wpisz studia licencjackie i magisterskie lub inżynier-
skie. Możesz uzupełnić tę część życiorysu o temat pracy dyplomowej. 
WAŻNE! Wymieniaj etapy kształcenia od najbardziej aktualnego do najwcześniejszego.

Doświadczenie zawodowe
Jeżeli miałeś praktyki studenckie w przedsiębiorstwie, które nie jest rozpoznawalne na rynku, dodaj w nawia-
sie, czym się zajmuje, z jakiej jest branży. Wyszczególnij swój zakres obowiązków. Warto także dodać umiejętno-
ści, które wykorzystywałeś lub swoje największe osiągnięcia. Doświadczenie zamieść chronologicznie zaczy-
nając od najbardziej aktualnego lub tematycznie – zaczynając od najbardziej istotnego z perspektywy pracy, 
o którą się ubiegasz. 

Szkolenia/ inne doświadczenie/ dotychczasowe osiągnięcia
Jeżeli przebyłeś kursy, podczas których nabyłeś wiedzę i umiejętności przydatne dla potencjalnego pracodaw-
cy, opisz je w tym miejscu. Uwzględnij nazwę instytucji, która je prowadziła i ogólny zakres programowy. Wy-
korzystaj to miejsce do pochwalenia się innym doświadczeniem, np. organizacją konferencji lub certyfikatami 
(możesz to także zrobić w dziale umiejętności).

Umiejętności/ dodatkowe kwalifikacje
Zanim zaczniesz opracowywać tę część, przeczytaj jeszcze raz wymagania na stanowisko, na jakie aplikujesz. 
Czy posiadasz te umiejętności? Jeżeli tak, to wpisz je w pierwszej kolejności. Zwróć szczególną uwagę na to, czy 
na dane stanowisko są wymagane konkretne uprawnienia i licencje. 
W tej części uwzględnij zarówno umiejętności twarde (obsługa komputera, znajomość języków obcych), jak 
i miękkie (dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w grupie, komunikatywność etc.). Bądź precyzyjny. 
Zrób rachunek sumienia i wpisz, w jakim stopniu potrafisz obsługiwać komputer (jeżeli uznasz to za istotne, 
wyszczególnij niektóre programy), jaki jest twój poziom znajomości języków obcych i podaj certyfikaty języko-
we, jeżeli je posiadasz. Możesz rozróżnić swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem w mowie i w piśmie. 
Jeżeli znajomość języków jest kluczowa dla twojej przyszłej pracy, utwórz osobną sekcję. 
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Zainteresowania
Nie bagatelizuj tej części. Wpisz do niej zarówno zawodowe jak i pozazawodowe zainteresowania, które pokażą, 
że jesteś ciekawym człowiekiem. Mogą też sprawić, że zostaniesz lepiej zapamiętany. Bądź konkretny, np. za-
miast literatura wpisz literatura faktu, zwłaszcza zbiory reportaży ze świata, zamiast muzyka – rock lat 70. itd.  

 UWAGA!
Format CV do wysyłki w mailu.
Bezpieczniej jest wysłać nieedytowalną formę dokumentu np. w PDF. 

Curriculum Vitae powinno być zapisane przy użyciu jednej czcionki, bez kolorów i grafiki. 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
• Zdobądź jak najwięcej informacji o firmie lub osobie prowadzącej rekrutację
• Nigdy nie dzwoń na podejrzanie wyglądające numery telefonu, jeśli w ogłoszeniu wymagają tego, by 

dowiedzieć się więcej o stanowisku pracy
• Pod żadnym pozorem nie udostępniaj pracodawcy danych swojego konta bankowego przed rozpoczę-

ciem pracy
• Zaplanuj swoją podróż na rozmowę kwalifikacyjną i z powrotem
• Poinformuj kogoś, dokąd idziesz/jedziesz i kiedy powinieneś/aś wrócić, tak, by w razie czego ktoś mógł 

zareagować
• Jeśli w ramach zatrudnienia oferowane jest również zakwaterowanie – koniecznie sprawdź warunki 

mieszkaniowe zanim podejmiesz decyzję o zatrudnieniu i najlepiej zabierz ze sobą kogoś
• Upewnij się, że rozmowa kwalifikacyjna ma miejsce w siedzibie firmy lub innym niewzbudzającym 

podejrzeń miejscu publicznym. Nigdy nie zgadzaj się na rozmowę w mieszkaniu prywatnym, ani tym 
bardziej u Ciebie w domu!

• Nie rozmawiaj o sprawach prywatnych, nie mających związku z pracą
• Nie zgadzaj się na odwiezienie do domu przez osobę prowadzącą rozmowę kwalifikacyjną.

PORADNICTWO ZAWODOWE
Poradnictwo zawodowe jest usługą rynku pracy, realizowaną przez powiatowe urzędy pracy i centra informacji 
i planowania kariery zawodowej działające w wojewódzkich urzędach pracy. Poradnictwo zawodowe polega na 
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udzielaniu pomocy przez pracownika urzędu pracy w rozwiązywaniu problemów zawodowych osób zgłaszają-
cych się po taką pomoc do urzędu.

Kto może skorzystać z poradnictwa zawodowego?
Usługa poradnictwa zawodowego jest dostępna zarówno dla osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie 
pracy, jak i w węższym zakresie dla osób niezarejestrowanych oraz pracodawców i ich pracowników.
W ramach poradnictwa zawodowego możesz uzyskać pomoc m.in. w zakresie:

• wyboru lub zmiany zawodu,
• zaplanowania kariery zawodowej,
• uzupełnienia kwalifikacji zawodowych,
• określenia swoich kompetencji i zainteresowań,
• zaplanowania rozwoju zawodowego.

POŚREDNICTWO PRACY
Pośrednictwo pracy jest jedną z podstawowych usług rynku pracy, realizowaną przez powiatowe i wojewódzkie 
urzędy pracy na rzecz poszukujących pracy oraz pracodawców.
Jeżeli szukasz pracy, możesz uzyskać informacje o ofertach pracy, organizowanych giełdach i targach pracy.
Jeżeli jesteś pracodawcą, możesz skorzystać z pomocy urzędu w poszukiwaniu pracowników. W ramach tej 
pomocy uzyskasz wsparcie w przygotowaniu oferty pracy, a także jej upowszechnieniu, doborze odpowiednich 
kandydatów, którzy następnie zostaną skierowani do ciebie na rozmowę.

Kto może korzystać z pośrednictwa pracy?
Każda osoba, gdyż jest ono świadczone dla osób zarejestrowanych i niezarejestrowanych w powiatowym 
urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy, w tym obywateli państw EOG, pracodawców krajowych 
oraz pracodawców z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
nienależących do Unii Europejskiej i innych państw jeżeli na podstawie umów zawartych przez te państwa 
ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi obywatele tych państw mogą korzystać ze swobody 
przepływu osób.

 PAMIETAJ!
Pośrednictwo pracy w Polsce jest bezpłatne – jeśli ktoś chce od Ciebie pieniędzy za ofertę pracy lub skontaktowanie 

Cię z pracodawcą, to łamie prawo.

 (źródło: wWW.karieRA.com)
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na TwojeJ uczElni

BIURO KARIER UMCS
http://www.umcs.pl/pl/kontakt-do-biura-karier-um-
cs,5863.htm

BIURO KARIER UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
http://biurokarier.up.lublin.pl/kontakt

BIURO KARIER POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
http://www.pollub.pl/pl/studenci/biuro-karier/kontakt

BIURO KARIER KUL
https://www.kul.pl/kontakt,11969.html

BIURO KARIER UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
https://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyj-
na/szczegoly,263.html

BIURO KARIER WSPIA
http://www.wspa.pl/student/biuro_karier/

BIURO KARIER WSEI
http://biurokarier.wsei.lublin.pl/index.php/pl/kon-
takt/dane-teleadresowe

Skorzystaj 

z Biura KARIeR 

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE
Ul. Obywatelska 4
81 463 53 00
www.wup.lublin.pl
Godziny przyjmowania klientów: 7:30 - 15:30

MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE
ul. Niecała 14
+ 48 81 466 52 00
www.mup.lublin.pl
Godziny przyjmowania klientów: 7:45 - 15:00

POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBLINIE
ul. Mełgiewska 11c
81 745-18-15
www.puplublin.pl
Godziny przyjmowania klientów: 8:00- 14:00

WAŻNE 

KONTAKTY
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Niektórzy cudzoziemcy mogą zakładać i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak 
obywatele polscy. Oznacza to, iż mogą oni podejmować i prowadzić każdą dopuszczoną polskim prawem formę 
działalności gospodarczej. Do grupy tych cudzoziemców należą migranci, którzy posiadają w Polsce:

• zezwolenie na pobyt stały;
• zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
• zezwolenie na pobyt czasowy udzielone członkowi rodziny cudzoziemca w celu połączenia z rodziną
• zezwolenie na pobyt czasowy udzielone na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowe-

go UE, udzielonego przez inne niż Polska państwo członkowskie UE, jeżeli taka osoba uzasadni swoje 
zamieszkiwanie w Polsce;

• zezwolenie na pobyt czasowy udzielone członkowi rodziny cudzoziemca, który posiada pobyt rezydenta 
długoterminowego UE, przyznany przez inne państwo niż Polska, i który uzasadni swoje zamieszkiwanie 
w Polsce, jeżeli taki członek rodziny przebywał z cudzoziemcem w innym państwie członkowskim UE 
i chce razem z nim przebywać w Polsce;

• zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyż-
szych lub stacjonarnych studiów doktoranckich w Polsce;

• zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim miesz-
kającym w Polsce (małżonkowie obywateli polskich mają prawo do prowadzenia działalności gospodar-
czej, wynikające z faktu małżeństwa, o ile ich podstawą pobytu jest zezwolenie na pobyt czasowy);

• status uchodźcy;
• ochronę uzupełniającą;
• zgodę na pobyt tolerowany;
• korzystają w Polsce z ochrony czasowej;
• posiadają ważną Kartę Polaka.

Pozostali cudzoziemcy, którzy nie zostali wymienieni powyżej (na przykład ci, którzy przebywają w Polsce na 
podstawie wizy, czy też ci, którzy przebywają zagranicą, a rejestracja działalności gospodarczej nie wymaga ich 
fizycznej obecności w Polsce), mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w formie:

• spółki komandytowej 
• spółki komandytowo-akcyjnej 
• spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
• spółki akcyjnej 

DziałAlność gOspOdarczA w Polsce



7. Praca                 7. Praca
81

Warto wiedzieć: Osoby, które są zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce mogą skon-
taktować się z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która oferuje szkolenia dla przedsiębiorców 
oraz organizuje studia podyplomowe z zakresu przedsiębiorczości. Szerokie wsparcie w założeniu działalności 
gospodarczej oferują też Urzędy Pracy odpowiednie do miejsca zamieszkania. 

Kiedy ogłoszenie o pracę może być oszustwem?

1. ZAROBKI
Jeżeli ktoś proponuje zarobki wyższe niż inni pracodawcy, odpowiadając na ogłoszenie sprawdź, jakie są śred-
nie stawki wynagrodzenia na podobnych stanowiskach.

2. KWALIFIKACJE
Jeżeli ktoś proponuje dobrze płatną pracę i nie wymaga żadnych kwalifikacji ani doświadczenia, możesz spraw-
dzić jakie umiejętności wymagane są w podobnej pracy.

3. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA
Jeżeli ktoś proponuje pracę za granicą i nie wymaga nawet najbardziej podstawowej znajomości języka kraju, 
w którym praca ma być wykonywana, to odpowiadając zachowaj ostrożność.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WYJAZDU

1. Znajdź jak najwięcej informacji
Zawsze spróbuj dowiedzieć się jak najwięcej o pracodawcy, agencji pracy lub o osobach publikujących intere-
sujące Cię ogłoszenie albo przedstawiających Ci atrakcyjną propozycję.
Spróbuj wyszukać opinie w Internecie. Jeśli możesz, poproś kogoś kto zna język kraju, do którego jedziesz.
Jeżeli planujesz skorzystać z agencji pośrednictwa pracy sprawdź, czy agencja ta działa legalnie. Listę zareje-
strowanych agencji zatrudnienia znajdziesz tutaj: http://www.kraz.praca.gov.pl/StronaGlowna.aspx

Zawsze kieruj się zasadą ograniczonego zaufania. Pozytywne opinie mogą być dodawane przez sprawców, 

Handel LuDźmi

(źródło: migrant.INfo.pl)
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bardzo atrakcyjna oferta, która świetnie do Ciebie pasuje, może być podstępem, a bardzo dobre warunki pracy 
mogą zmienić się już na miejscu.

2. Umów się na kontakty z bliskimi
Umów się z rodziną lub bliską Ci osobą na regularne kontakty i poproś o zawiadomienie policji, w przypadku 
dłuższego braku kontaktu.
Warto mieć także ustalone hasło w razie gdyby działo się coś złego, a wezwanie pomocy było niemożliwe. 

3. Przygotuj się do wyjazdu
Jeśli możesz, to zeskanuj swój paszport lub dokument tożsamości i wyślij na swoją skrzynkę poczty elektronicz-
nej. W przypadku utraty dokumentów, dostęp do kopii może ułatwić i przyspieszyć wiele formalności.
Sprawdź, gdzie możesz uzyskać pomoc w kraju do którego jedziesz. Zapisz adresy i numery telefonów organiza-
cji udzielających pomocy i polskiego konsulatu na kartce, którą można mieć zawsze przy sobie. Pamiętaj też, że 
wszędzie w UE możesz skorzystać z numeru alarmowego 112.
Jeżeli to możliwe, to zabierz ze sobą pieniądze, które wystarczą na powrót.

„LA STRADA”
22 628 99 99 - fundacja przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu „La Strada”
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Mieszkając w Polsce,w zależności od tego, czy pracujesz, studiujesz lub posiadasz inny status, możesz korzystać 
z kilku źródeł wsparcia.

1. ZapomOgA
Przysługuje w przypadku:

• najbliższego członka rodziny (rodzice, rodzeństwo, małżonek, dziecko studenta), nieszczęśliwego wypad-
ku studenta bądź najbliższego członka rodziny,

• nagłej choroby studenta lub najbliższego członka rodziny studenta, 
• klęski żywiołowej, w szczególności powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, zapa-

dania ziemi, lawiny, naporu śniegu bądź lodu, mrozu,
• zdarzenia losowego prowadzącego do pełnego sieroctwa studenta, 
• zdarzenia losowego, takiego jak pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, 
• zdarzenia losowego, takiego jak uderzenie lub upadek statku powietrznego, 
• zalania wodą lub innymi cieczami, 
• zdarzenia takiego, jak upadek drzew, masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli,
• katastrofy budowlanej,
• zdarzeń takich, jak rabunek, włamanie, celowe uszkodzenie  mienia, akty wandalizmu, 
• kradzież mienia o znacznej wartości.

 PAMIĘTAJ!
Można aplikować dwa razy w roku akademickim. Jeśli od zdarzenia losowego upłynęło nie więcej 

niż pół roku. Również w przypadku urodzenia dziecka. 

2. Stypendia mINIstra
Stypendium ministra można dostać za wybitne osiągnięcia:

• naukowe
• artystyczne związane ze studiami 
• wybitne osiągnięcia w sporcie.

Można aplikować nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
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WARUNKI DO OTRZYMANIA STYPENDIUM:
• autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych,
• udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez uczelnię,
• udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię we współpracy z innymi uczelniami lub 

jednostkami naukowymi, w tym zagranicznymi,
• autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego,
• referaty własne wygłoszone samodzielnie na konferencjach naukowych,
• nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym,
• udział w życiu społecznym, praktyki, staże, wolontariat.

Gdzie sZukac informacji O stypendiach 

i pomOcy sOCjalneJ NA uczelni? 

WSPIA
http://www.wspa.pl/student/e_dziekanat/stypendia/

UMCS
http://www.umcs.pl/pl/stypendium-socjalne.htm

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
http://www.up.lublin.pl/pomoc-materialna

POLITECHNIKA LUBELSKA
http://www.pollub.pl/pl/studenci/pomoc-materialna

WSEI
http://www.wsei.lublin.pl/student/pomoc-materialna-
-dla-studentow/stypendia-aktualnosci/news-pomoc-ma-
terialna-dla-studentow-wsei-zasady-przyznawania

UNIWERSYTET MEDYCZNY
http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyj-
na/szczegoly,34.html

WSSP
http://wssp.edu.pl/student/pomoc-materialna/
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MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 
ul. Grodzka 7, 20-112 Lublin
godziny pracy: 7.30-15.30

MONIKA BUDKA - DZIAŁ DS. DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, OŚRODKÓW WSPARCIA I POMOCY CUDZOZIEMCOM
E-mail: kru@mopr.lublin.pl

BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW URZĘDU MIASTA LUBLIN
ul. Wieniawska 14, tel. +48 81 466 1009  
e-mail: cudzoziemcy@lublin.eu 
poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,  środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15

VADIM GIERKO – PUNKT OBSŁUGI CUDZOZIEMCÓW
E-mail: vadim.gerko@lublin.eu 

FUNDACJA INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA
ul. Chopina 14

JULIAN HOFMAN – BEZPŁATNE PORADY PRAWNE CUDZOZIEMCÓW
E-mail: yhofman@panstwoprawa.org

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW, 
ul. Przechodnia 4, II piętro 
tel. 081 534 61 91 
e-mail: eds@eds-fundacja.pl

CENTRUM WOLONTARIATU W LUBLINIE
BIURO
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00
ul. Jezuicka 4 (I piętro), 20-213 Lublin
Tel.+48 (081) 53426525

WAŻNE KONTAKTY
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SALA SZKOLENIOW  - ul. Głęboka 17
e-mail: lublin@wolontariat.org.pl

STOWARZYSZENIE HOMO FABER
BIURO
ul. Bursaki 12 (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji), parter, pok. 024
Prosimy wcześniej się umawiać :)
E-mail: info@hf.org.pl

FUNDACJA KULTURY DUCHOWEJ POGRANICZA
Al. Warszawska 71
Tel: 81 7469399
Email: s_batruch@poczta.onet.pl
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Lublin jest miastem o bogatym życiu kulturalnym - odbywa się tu wiele festiwali teatralnych i muzycznych. 
Miłośnicy sportu i aktywności fizycznych rownież znajdą tu coś dla siebie dzięki dobrze rozbudowanej infra-
strukturze sportowej. W Lublinie działając również organizacje pozarządowe, a także reprezentowane są grupy 
mniejszości narodowych, które umożliwiają zaangażowanie społeczne mieszkankom i mieszkańcom.

KULTURA I SZTUKA
Do najważniejszych instytucji kulturalnych w Lublinie należą:

• Centrum Kultury w Lublinie - szeroka oferta kulturalna do której należą m.in. koncerty, pokazy filmowe, 
spektakle teatralne; zajęcia sportowe, zajęcia dla dzieci, duża oferta niedrogich lub bezpłatnych wyda-
rzeń. W Centrum Kultury swoją siedzibę mają m.in. Galeria Biała, Rewiry - Pracownia Sztuki Społecznie 
Zaangażowanej, Lubelski Teatr Tańca, Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych “Rozdroża”, 
Kinoteatr Projekt, Scena Prapremier “Invitro”, neTTheatre, Teatr Provisorium. W Centrum Kultury znaj-
duje się filia biblioteki im. H. Łopacińskiego, Szklarnia - kawiarnia i księgarnia, w lecie można wypocząć 
na wyjątkowym Wirydarzu.  Adres: ul. Peowiaków 12, Lublin, strona www: http://ck.lublin.pl/pl/.(wersja 
polska i angielska);
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• Centrum Spotkania Kultur - najnowocześniejsza i największa lubelska instytucja kultury organizująca 
spektakle teatralne i operowe, występy baletowe, koncerty, wystawy,  projekcje filmowe; wspierająca 
i realizująca działania o zakresie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. W  gmachu Centrum Spo-
tkania Kultur w Lublinie realizowane są  inicjatywy rozwijające szeroko pojęte uczestnictwo w kulturze, 
wśród nich: Kontynenty - Festiwal Podróży i Reportażu, Festiwal Scenografii i Kostiumów, Brain Dama-
ge Gallery, Lubelskie Dni Modernizmu,  strona www: http://www.spotkaniakultur.com (wersja polska 
i angielska);

• Teatr Stary - spektakle teatralne, projekcie filmowe, debaty dotyczące kultury i sztuki w odnowionym 
budynku najstarszego lubelskiego teatru. Adres: Jezuicka 18, Lublin, strona www: http://teatrstary.eu  
(wersja polska, angielska i ukraińska);

• Warsztaty Kultury - organizatorzy największch lubelskich festiwali (na wszystkie wstęp wolny!) m.in. 
Inne Brzmienia Art’n’Music Festival, Carnaval Sztukmistrzów, Jarmark Jagielloński oraz wielu całorocz-
nych inicjatyw np. Lub Design czy Dzielnice Kultury. Adres: Grodzka 5a, Lublin, strona www: http://
www.warsztatykultury.pl (wersja polska, angielska i ukraińska);

• Brama Grodzka Teatr NN - wystawy, historia żydowskiego lublina, spektakle teatralne, trasa podziemna, 
Dom Słów. Adres: Grodzka 21, strona www: http://teatrnn.pl (wersja polska i angielska);

• Galeria Labirynt - sztuka współczesna, warsztaty, zajęcia dla dzieci. Adres: ul. Popiełuszki 5,, strona 
www: http://labirynt.com (wersja polska i angielska);

• Akademickie Centrum Kultury “Chatka Żaka” - studenckie centrum kultury, pokazy filmów, koncerty, 
kawiarnia, siedziba m.in. Radia Centrum i Inkubatora Medialno-Artystycznego. Adres: Radziszewskiego 
16, strona www: http://ack.lublin.pl (polska wersja).16, strona www: http://ack.lublin.pl (polska wersja).
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NAJWIĘKSZE wYDARzeNIa KULTURALNE:
• Jarmark Jagielloński - sierpień, festiwal kultury tradycyjnej, muzyka, sztuka, rzemiosło artystyczne, możli-

wość wystawiania własnych wyrobów/dzieł dla twórców, rzemieślników i rękodzielników. http://jarmarkja-
giellonski.pl.

• Carnaval Sztukmistrzów - lipiec, festiwal sztuki teatralnej i nowego cyrku, strona www: http://sztukmi-
strze.eu.

• Noc Kultury - czerwiec, to wydarzenie wyjątkowe i niepowtarzalne, określane jako kumulacja kultu-
ralnej energii miasta. To noc w czasie które lublinianie i lublinianki tlumnie wychodzą na ulice aby 
brać udział w niezliczonej ilości wydarzeń i inicjatyw, strona www: http://nockultury.pl (wersja polska 
i angielska). 

• Inne Brzmienia Art’n’Music Festival - lipiec, festiwal muzyczny prezentujące najciekawsze i najoryginal-
niejsze gatunki muzyczne z całego świata, strona www: http://www.innebrzmienia.eu.

• Konfrontacje Teatralne - październik, międzynarodowy festiwal teatralny, strona www: http://konfronta-
cje.pl.

• Europejski Festiwal Smaku - wrzesień, festiwal kulinarny prezentujący potrawy z róznych stron świata, 
wiele imprez towarzyszących np. koncerty, strona www: http://europejskifestiwalsmaku.pl.

Oprócz tego w Lublinie działają Dzielnicowe Domy Kultury (poniżej lista największych):
• DDK Węglin, adres: ul. Judyma 2a, strona www: http://ddkweglin.pl (polska wersja);
• DDK Czuby Południowe, adres: ul.Wyżynna 16, strona www: http://ddkczubypoludniowe.pl (polska 

wersja);
• DDK SM “Czechów”, adres: ul. Kiepury 5a, strona www: http://ddk-sm-czechow.blogspot.com (polska 

wersja);
• DDK Bronowice, adres ul. Krańcowa 106: , strona www: http://www.ddkbronowice.pl (polska wersja);
• Dom Kultury LSM, adres: ul. Wallenroda 4a, strona www: http://www.domkulturylsm.pl (polska wersja);
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W lublinie znajdują się zarówno multipleksy, ukierunkowane głównie na kino popularne, jak i kina studyj-
ne, które wyświetlają mniej znane i niszowe kino. Multipleksy mieszczą się w dużych galeriach handlowych 
(Olimp, Plaza, Felicity). Kinami studyjnymi są Kino Bajka (ul. Radziszewskiego 16) oraz Chatka Żaka (ul. Radzi-
szewskiego 8). Większość wymienionych powyżej instytucji kulturalnych również posiada sale kinowe, w któ-
rych organizowane są seanse filmowe. W lecie można również skorzystać z darmowej oferty kina na świeżym 
powietrzu w dawnym browarze piwa Perła (Kino Perła, ul. Bernardyńska 15, start w czerwcu).

KINA

TEATRY
Oprócz wymienionego wcześniej Teatru Starego w Lublinie warto odwiedzić Teatr im. Juliusza Osterwy (ul. 
Narutowicza 17), a także zapoznać się z repertuarem Sceny Plastycznej KUL Leszka Mądzika (Aleje Racławickie 
14). Dla miłośników teatru niezapomnianym przeżyciem może być również wizyta w Ośrodku Praktyk Teatral-
nych w Gardzienicach położonych niedaleko Lublina (spektakle również w języku angielskim, więcej informa-
cji na stronie www: http://gardzienice.org wersja polska i angielska).

BIbLIOTEKi
Miejska Biblioteka Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie liczy 39 filii. Adresy filii znajdują się 
w niniejszym linku: http://www.mbp.lublin.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=201. 
Aby korzystać z biblioteki nalezy wyrobic kartę biblioteczną w odpowiedniej filii. Główna siedziba biblioteki 
znajduje się na ulicy Narutowicza 4. Oprócz tego w Lublinie korzystać można ze zbiorów bibliotek akademic-
kich. Ze zbiorów bibliotek KUL (ul. Chopina 27) , UMCS (ul. Radziszewskiego 11) czy UP (Akademicka 15) może 
korzystać na miejscu ( w czytelni) każda osoba. Wypożyczać książki do domu mogą pracownicy, studenci, 
doktoranci, a w niektorych przypadkach również absolwenci poszczególnych uczelni.



9. Czas wolny                   9. Czas wolny
95



9. Czas wolny                   9. Czas wolny96

MUZEA
• Państwowe Muzeum na Majdanku - powstało w roku 1944 na terenie dawnego nazistowskiego obozu 

koncentracyjnego, muzeum można zwiedzać samodzielnie lub z przewodnikiem (w języku polskim, 
angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, ukraińskim, hiszpańskim i rosyjskim). Adres: Droga Mę-
czenników Majdanka 67, strona www: http://www.majdanek.eu/pl (wersja polska i angielska).

• Muzeum Lubelskie w Lublinie - znajduje się na Zamku, oddziały muzeum prowadzone są również w innych 
częściach miasta (np. Dworek Wincenctego Pola na ul. Kalinowszczyzna 13). W 2016 roku Muzeum obchodzi 
110 lecie istnienia. Bogaty zbiór malarstwa, kolekcji numizmatycznych, ekspozycja archeologiczna o dawnych 
dziejach Lubelszczyzny, wystawy czasowe, możliwość zwiedzania zabytkowej Kaplicy Św. Trójcy z freskami 
rusko-bizantyńskimi (po uprzedniej rezerwacji). Adres: Zamkowa 9, strona www: http://www.muzeumlubel-
skie.pl/.
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• Lublin ma bogatą infrastrukturę sportową. Miłośnicy piłki nożnej, tenisa czy koszykówki mogą korzy-
stać z tzw. Orlików - boisk działających najczęściej przy szkołach. Z Orlików można korzytsać bezpłatnie 
po dokonaniu uprzedniej rezerwacji telefonicznej. Adresy Orlików w linku: http://www.lublin.eu/sport/
orliki/boiska-orlik-w-lublinie/ (po kliknięciu na podstronę wybranego obiektu - szczegółowe informacje 
i numer telefonu). 

• Lubelskie uniwersytety również posiadają swoje obiekty sportowe. Mogą z nich korzystać nie tylko 
studenci danych uczelni, należy jednak pamiętać, że opłaty są wówczas nieco wyższe.  
UMCS Centrum Kultury FIzycznej - basen, hale sportowe, siłownia, rowerki i inne (ul. Langiewicza 22); 
UP Centrum Sportowo-Rekreacyjne - basen, ścianka wspinaczkowa, siłownia, zajęcia zorganizowane (ul. 
Głęboka 31). 

• Ponadto w Lublinie znajduje się wiele siłowni i klubów fitness. 

• W Lublinie znajduje się również aquapark Aqua Lublin (duży wybór atrakcji dla dzieci, strefa saun - al. 
Zygmuntowskie 4, zimą również lodowisko Icemania przy budynku Aqua Lublin), stadion Arena Lublin, 
na którym można oglądać mecze ekstraklasy (ul. Stadionowa 1). Piłkarze-amatorzy mogę również dołą-
czyć do amatorskiej ligi piłki nożnej (http://www.lublin.extraliga.pl - polska wersja).

• Dla miłośników odpoczynku na świeżym powietrzu atrakcyjna może być wycieczka nad Zalew Zembo-
rzycki. Można dojechać tam na rowerze ścieżką, która prowadzi z centrum miasta wzdłuż Bystrzycy lub 
autobusem miejskim (np. linia 37 do przystanku “Żeglarska”).. Latem do atrakcji nad Zalewem należy 
kompleks basenowo-wypoczynkowy Sloneczny Wrotkow (baseny, zjeżdżalnie, wodny plac zabaw, atrak-
cje dla dzieci etc).  kajaki, rowery wodne etc), ponadto nad Zalewem znajduje się park linowy, boisko do 
mini-golfa, wyciąg wake-boardowy, wypożyczalnia żaglówek, kajaków i rowerów wodnych. 

SPORT

• Muzeum Wsi Lubelskiej - położone w dolinie rzeki Czechówki, jest jednym z największych skansenów 
w Polsce. Prezentuje bogatą kolekcję architektury i eksponatów, kultywuje pamięć o dawnym życiu 
na wsi, a także w dworach i miasteczkach. Możliwość organizowania imprez okolicznościowych. Adres: 
Aleja Warszawska 96, strona www: http://skansen.lublin.pl/pl/ (wesja polska i angielska).
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• W Lublinie znajduje się również Skate Park 1st FLoor (Droga Męczenników Majdanka 6a), a latem na 
Placu Lecha Kaczyńskiego odbywają się warsztaty i zajęcia w ramach Centralnego Placu Zabaw (street 
workout, slackline, parkour, skatepark i inne).  

• W Lublinie zawsze na początku maja odbywa się Maraton Lubelski na klasycznym dystansie 42,195 m. 
Organizowany jest przez Fundację Rozwoju Sportu przy współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem Bie-
gowym. W ciągu roku odbywają się także biegi na krótszych dystansach, w tym najbardziej popularny 
cykl Cztery Dychy do Maratonu - seria biegów na 10 km.  
http://www.maraton.lublin.eu

• W Lublinie działa także Stowarzyszenie Maraton Lubelski organizujące nietypowe biegi na średnich dy-
stansach. A w podlubelskich wąwozach raz do roku odbywa się impreza Bieg Szlak Trafi - trailowe biegi 
na dystansach: 7 km, 21 km oraz 57 km.  
http://www.biegszlaktrafi.pl
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• 1 stycznia - Nowy Rok, dzień wolny od pracy
• 6 stycznia - święto Trzech Króli, dzień wolny od pracy
• 14 lutego - Walentynki,
• marzec/kwiecień - święta Wielkanocne, dzień wolny od pracy
• Ostatnia niedziela marca - zmiana czasu z zimowego na letni
• 1 maja - Święto Pracy, dzień wolny od pracy
• 3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja, dzień wolny od pracy
• 15 maja - Zielone Świątki, dzień wolny od pracy
• 26 maja - Dzień Matki
• 23 czerwca - Dzień Ojca
• 24 czerwca - koniec roku szkolnego, początek wakacji
• 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, dzień wolny od pracy
• 1 września - początek roku szkolnego
• 1 października - początek roku akademickiego
• 14 października - Dzień Nauczyciela
• Ostatnia niedziela października - zmiana czasu z letniego na zimowy
• 1 listopada - Wszystkich Świętych, dzień wolny od pracy
• 2 listopada - Święto Zmarłych
• 11 listopada - Dzień Niepodległości, dzień wolny od pracy
• 6 grudnia - Mikołajki
• 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia
• 25 grudnia - Pierwszy Dzień Świat, dzień wolny od pracy
• 26 grudnia - Drugi Dzień Świat, dzień wolny od pracy

ważne dAty i TermIny, święta

ważne tElEfony: 

Telefon alarmowy 112
Policja 997
Pogotowie 999
Straż pożarna 998

Straż miejska 986
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
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