
 

Kancelaria Legalizacji Pobytu
tel. +48 721 397 241 (PL) +48 739 228 540 

Okręgowa Rada Adwokacka we 
obywateli

Nieodpłatne porady prawne i obywatelskie 
tel. +48 717 779 888

Nieodplatne porady prawne i obywatelskie 
https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/komunikat,60
 
 

 

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
oferty pracy | ul. Gliniana 20
tel.+48 694 340 718 

Powiatowe urzędy Pracy w całej polsce /

Urząd Prac 
 
 
 
 
 
 

Юридична фірма з легалізації перебування
легалізації перебування
тел. +48 721 397 241 (PL) +48 739 228 540 

Окружна рада адвокатів у Вроцлаві UA
obywateli

Безкоштовні юридичні та громадянські консультації 
https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/komunikat,60
 
 

 

Повітове бюро праці у Вроцлаві
роботи, пропозиції роботи | вул. Gliniana 20
тел.+48 694 340 718 

Повітові бюро праці по всій Польщі /

Бюро праці 
 

Kancelaria Legalizacji Pobytu
tel. +48 721 397 241 (PL) +48 739 228 540 

Okręgowa Rada Adwokacka we 
obywateli-ukrainy/ 

Nieodpłatne porady prawne i obywatelskie 
tel. +48 717 779 888

Nieodplatne porady prawne i obywatelskie 
p.ms.gov.pl/aktualnosci/komunikat,60

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
oferty pracy | ul. Gliniana 20
tel.+48 694 340 718 

Powiatowe urzędy Pracy w całej polsce /

Urząd Prac - oferty

Юридична фірма з легалізації перебування
легалізації перебування
тел. +48 721 397 241 (PL) +48 739 228 540 

Окружна рада адвокатів у Вроцлаві UA
obywateli-ukrainy/ 

Безкоштовні юридичні та громадянські консультації 
https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/komunikat,60

Повітове бюро праці у Вроцлаві
роботи, пропозиції роботи | вул. Gliniana 20
тел.+48 694 340 718 

Повітові бюро праці по всій Польщі /

Бюро праці - пропозиції

Kancelaria Legalizacji Pobytu 
tel. +48 721 397 241 (PL) +48 739 228 540 

Okręgowa Rada Adwokacka we 

Nieodpłatne porady prawne i obywatelskie 
tel. +48 717 779 888 

Nieodplatne porady prawne i obywatelskie 
p.ms.gov.pl/aktualnosci/komunikat,60

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
oferty pracy | ul. Gliniana 20-22, Wrocław, bud. A, parter, pokój 1
tel.+48 694 340 718 ᄈჴ ᄃჿ, tel+48 694 340 616 

Powiatowe urzędy Pracy w całej polsce /

oferty  https://oferty.praca.gov.pl

Юридична фірма з легалізації перебування
легалізації перебування 
тел. +48 721 397 241 (PL) +48 739 228 540 

Окружна рада адвокатів у Вроцлаві UA

Безкоштовні юридичні та громадянські консультації 
https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/komunikat,60

Повітове бюро праці у Вроцлаві
роботи, пропозиції роботи | вул. Gliniana 20
тел.+48 694 340 718 ᄈჴ ᄃჿ, tel+48 694 340 616 

Повітові бюро праці по всій Польщі /

пропозиції  https://oferty.praca.gov.pl

Pomoc prawna

 | porady prawne w zakresie dokumentów i legalizacji pobytu
tel. +48 721 397 241 (PL) +48 739 228 540 ᄈ

Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu UA

Nieodpłatne porady prawne i obywatelskie 

Nieodplatne porady prawne i obywatelskie 
p.ms.gov.pl/aktualnosci/komunikat,60

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu | informacja o procedurze zatrudnienia, legalizacji pracy, 
22, Wrocław, bud. A, parter, pokój 1

, tel+48 694 340 616 

Powiatowe urzędy Pracy w całej polsce / https://psz.praca.gov.pl/wybor

https://oferty.praca.gov.pl

Юридична допомога

Юридична фірма з легалізації перебування

тел. +48 721 397 241 (PL) +48 739 228 540 

Окружна рада адвокатів у Вроцлаві UA

Безкоштовні юридичні та громадянські консультації 
https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/komunikat,60

Працювати

Повітове бюро праці у Вроцлаві | Інформація про порядок працевлаштування, легалізацію 
роботи, пропозиції роботи | вул. Gliniana 20

, tel+48 694 340 616 

Повітові бюро праці по всій Польщі / https://psz.praca.gov.pl/wybor

https://oferty.praca.gov.pl

Pomoc prawna
 

| porady prawne w zakresie dokumentów i legalizacji pobytu
ᄈჴ 

Wrocławiu UA | https://www.ora.wroc.pl/pomoc

Nieodpłatne porady prawne i obywatelskie - do 11.03.2022

Nieodplatne porady prawne i obywatelskie - od 14.03.2022
p.ms.gov.pl/aktualnosci/komunikat,60 

Praca 

| informacja o procedurze zatrudnienia, legalizacji pracy, 
22, Wrocław, bud. A, parter, pokój 1

, tel+48 694 340 616 ᄈჴ ᄃჿ | pon 

https://psz.praca.gov.pl/wybor

https://oferty.praca.gov.pl  (także aplikacja ePraca)

Юридична допомога
 

Юридична фірма з легалізації перебування | Юридична консультація щодо документів та 

тел. +48 721 397 241 (PL) +48 739 228 540 ᄈჴ 

Окружна рада адвокатів у Вроцлаві UA | https://www.ora.wroc.pl/pomoc

Безкоштовні юридичні та громадянські консультації 
https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/komunikat,60 

Працювати

| Інформація про порядок працевлаштування, легалізацію 
роботи, пропозиції роботи | вул. Gliniana 20-22, Вроцлав, bud. A, parter, pok

, tel+48 694 340 616 ᄈჴ ᄃჿ | пн 

https://psz.praca.gov.pl/wybor

https://oferty.praca.gov.pl  (також додаток ePraca)

Pomoc prawna 

| porady prawne w zakresie dokumentów i legalizacji pobytu

| https://www.ora.wroc.pl/pomoc

do 11.03.2022 | npp@um.wroc.pl

od 14.03.2022 | stacjonarnie | 

| informacja o procedurze zatrudnienia, legalizacji pracy, 
22, Wrocław, bud. A, parter, pokój 1  

| pon - pt 7:45 - 14:45

https://psz.praca.gov.pl/wybor

(także aplikacja ePraca)

Юридична допомога 

| Юридична консультація щодо документів та 

| https://www.ora.wroc.pl/pomoc

Безкоштовні юридичні та громадянські консультації - od 14.03.2022

Працювати 

| Інформація про порядок працевлаштування, легалізацію 
22, Вроцлав, bud. A, parter, pok

| пн - пт 7:45 - 

https://psz.praca.gov.pl/wybor

(також додаток ePraca)

| porady prawne w zakresie dokumentów i legalizacji pobytu

| https://www.ora.wroc.pl/pomoc

npp@um.wroc.pl 

| stacjonarnie | 

| informacja o procedurze zatrudnienia, legalizacji pracy, 

14:45 

https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu 

(także aplikacja ePraca) 

| Юридична консультація щодо документів та 

| https://www.ora.wroc.pl/pomoc-prawna

od 14.03.2022 | стаціонарний | 

| Інформація про порядок працевлаштування, легалізацію 
22, Вроцлав, bud. A, parter, pokój 1

 14:45 

https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu 

(також додаток ePraca) 

| porady prawne w zakresie dokumentów i legalizacji pobytu 

| https://www.ora.wroc.pl/pomoc-prawna-dla

  

| informacja o procedurze zatrudnienia, legalizacji pracy, 

 

| Юридична консультація щодо документів та 

prawna-dla-

| стаціонарний | 

| Інформація про порядок працевлаштування, легалізацію 
ój 1  

 

 

dla-

| informacja o procedurze zatrudnienia, legalizacji pracy, 

| Юридична консультація щодо документів та 

| стаціонарний | 

| Інформація про порядок працевлаштування, легалізацію 


