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n p a  b o  b o io  A o n o M o r o io :

Moweui 3poÓHTH î e ocoóhcto - no Bciu noribiui 
e noHafl 1500 6e3KouiTOBHHX nyHKTiB flonoMoni.

Akiuo Th He BonoAiem nonbCbKoio moboio, 
Mowem npHHTH flo nyHKTy 3 nepeKnaflaneM 

a6o BHĆpaTH nyHKT, fle AonoMora HanaeTbcn 
yKpaiHCbKoio, pociiicbKoio aóo aHrniiicbKoio.

Ai3Haiicfi óinbiue: 
np.ms.gov.pl

naM'flTaH, npaBOBa AonoMora, b TOMy HHCiii AonoMora 
3 0(|)il̂ iHHHX nHTaHb, aÓCOlllOTHO 6e3KOUITOBHa.

Jeśli Twoje życie lub zdrowie 
jest zagrożone

zadzwoń pod numer alarmowy

Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej:
Możesz zrobić to osobiście - jest ponad 1500 punktów 

nieodpłatnej pomocy w całej Polsce.

Jeśli nie znasz języka polskiego, możesz przyjść do punktu 
z tłumaczem albo wybrać punkt, w którym pomoc udzielana jest 

po ukraińsku, rosyjsku lub angielsku.

Dowiedz się więcej: np.ms.gov.pl

Pamiętaj, pomoc prawna, w tym pomoc w sprawach urzędowych, 
jest całkowicie bezpłatna!
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Mm He MOMceMO 6yTM nacMBHMMM, 
KOZIM poeiMCbKi BWCbKa BÓMBaiOTb 

b YKpami 6e33axMCHMx m Ihok i fliTeii.

Mm He MOMceMO npocTO tslk ambmtmch 
Ha 36poMHMM Hanafl PociT Ha YKpamy.

Nie możemy być bierni, 
kiedy wojska rosyjskie mordują 

na Ukrainie bezbronne kobiety i dzieci. 
Nie możemy bezczynnie przyglądać się 

zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę.

MINISTERSTWO
SPRAWIEDLIWOŚCI

www.ms.gov.pl
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http://www.ms.gov.pl


OoHfl cnpaBefl/iMBOCTi 

3a 6e 3n en ye
HeraMHy Ta 6e3KouiTOBHy HeBiAK/iaAHy 

AonoMory ucepTBaM 3/ioMHHiB,
CBiAKaM TaVx poAMMaM, y TOMy MHcni 

nocipaiKAaiiMM BiA 36pomhoT arpeciT b YKpami.

T m MOMcem CKopMCTaTMCM 
6 e 3KOUlTOBHOK>:

Y  npaBOBOio AonoMoroio 

S  ncMxo/iorNHOK> AonoMoroio 

S  Maiepia/ibHOio AonoMoroio

3BepHMca b OAHe 3 Micijb HaAaHHSi AonoMom! 
CnncoK nyHKTiB no Bciii nojibiiii 

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

3BepHMCB ao CnyacÓM AonoMom noTepnifiMM 
3a HOMepoM Tene<|>orty:

+48 222 309 900
AK a AOCTynHa uifiOAOÓOBO yKpamcbKOio 

mobok) a6o eneKTpoHHOio nouiToio Ha aApecy:

info@numersos.pl
CaiiT d>OHAy cnpaBeAfiMBOCTi t3ko>k 

AOCTynHMM yKpam cbKO io
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/ua/

no/ibiAa 3axnmae konchy JHOflMHy, 140 
3HaxoAMTbCH Ha Tf TepMTopn, i HaAae 
niflTpMMKy BCiM NCepTBaM 3J10HMHiB.

HKÛ O Th CTBB WepTBOK) a6o CBiflKOM 3H0HHHY, 
CKoeHoro Ha TepHTopn YKpaiHH a6o flonbû i, 

3BepHHcn ao HaiióiiHJKHoro BiAAineHHH iloniuM 
aóo npoitypaTypH, ne  Th HeraiiHO OTpHMaeui 

npaBOBy niATpHMKy.

naM T̂aii, 1140 nonbCbKa npoKypaTypa BeAe 
po3cniAyBaHHfl b cnpaBi npo 36pohhhh HanaA 
PociHCbKoi' (DeAepauiY Ha YKpamy Ta CKOCHi 

TaM BiiicbKOBi 3noHHHH. y Aiii cnpaBi Th Momeui 
A3th CBiAHeHHfl b 6yAb-HKiH nonbCbKiii npoKypaiypi. 

KoHTaKTHi AaHi npoKypaiyp momhb 3HaiiTH 
Ha caiiTi KpaiioBdi npoKypaTypn y BwiaAitf 

«npo npoKypaTypy» 3a nocHnaHHUMH:

www.gov.pl/prokuratura-krajowa/lista-prokuratury-regionalne
www.gov.pl/prokuratura-krajowa/prokuratury-okregowe

Fundusz Sprawiedliwości zapewnia natychmiastową 
i bezpłatną pomoc doraźną osobom pokrzywdzonym 

przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, 
w tym osobom pokrzywdzonym zbrojną agresją na Ukrainie.

Możesz skorzystać z bezpłatnej:

- pomocy prawnej 
- pomocy psychologicznej 

- pomocy materialnej
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Zgłoś się do jednego z miejsc świadczenia pomocy!
Wykaz placówek w całej Polsce:

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Skontaktuj się z Linią Pomocy Pokrzywdzonym, 
pod numerem telefonu: +48 222 309 900, 

która jest dostępna całodobowo w języku ukraińskim 
lub mailowo na adres: info@numersos.pl

Strona Funduszu Sprawiedliwości działa również 
w języku ukraińskim - www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/ua

® FUNDUSZ
SPRAWIEDLIWOŚCI

Polska chroni każdą osobę znajdującą się na jej terytorium 
i zapewnia wsparcie wszystkim ofiarom przestępstw.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa popełnionego na terenie 
Ukrainy lub Polski zgłoś się do najbliższej jednostki Policji lub prokuratury, 

gdzie niezwłocznie otrzymasz wsparcie prawne.
Pamiętaj, że polska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie zbrojnej 
napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz zbrodni wojennych tam 

popełnianych. W tej sprawie możesz złożyć zeznania w każdej polskiej 
prokuraturze. Dane teleadresowe prokuratur znajdują się na stronie 

internetowej Prokuratury Krajowej w zakładce ,0 prokuraturze' pod linkami:

www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/lista-prokuratury-regionalne

www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/prokuratury-okregowe
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