
НАДАННЯ НОМЕРУ PESEL У ЗВ’ЯЗКУ З КОНФЛІКТОМ В УКРАЇНІ – КРОК ЗА КРОКОМ

1. Заповніть „Wniosek o nadanie numeru PESEL” („Заява про надання номеру PESEL”)  

2. До заяви додайте актуальну фотографію.

3. Зверніться до Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, (Делегації Управління Адміністрації та 
громадянських справ) в будь-якому районному відділенні або до одного з пунктів, наведених нижче.

4. Під час подачі заяви пред’явіть документ, що підтверджує особу:

 y проїзний документ,

 y Карта Поляка,

 y інший документ із фотографією,

 y свідоцтво про народження для осіб, які не досягли 18 років.

Необхідні документи:

 y заповнена та підписана „Wniosek o nadanie numeru PESEL” („Заява про надання номеру PESEL”),

 y документ, що підтверджує особу,

 y кольорова фотографія розміром 35×45 мм, зроблена на фотопапері не раніше ніж за 6 місяців до дати подання 
заявки та відповідає вимогам, зазначеним ст. 29 Закону про посвідчення особи,

 y документи, що підтверджують дані, зазначені в пункті 1 заяви (дані батьків неповнолітнього).

Щоб отримати profil zaufany (довірений профіль), ви повинні мати:

 y робочий мобільний телефон із номером польського оператора, користувачем якого ви є,

 y адресу електронної пошти, яку ви використовуєте.

Оплати: за надання номеру PESEL не стягується плата.

Місце подачі та отримання: Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w urzędzie dzielnicy (Делегація 
Управління Адміністрації та громадянських справ в районному відділенні)

Відповідальний підрозділ: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich   (Управління з питань адміністрації та 
громадянства)

Термін надання відповіді: без зайвої затримки (відразу)

Процедура оскарження: немає – матеріально-технічна діяльність.



НАДАННЯ НОМЕРУ PESEL У ЗВ’ЯЗКУ З КОНФЛІКТОМ В УКРАЇНІ – ПРИМІТКИ

1. Номер PESEL можуть отримати:

 y громадяни України,

 y громадяни України, які мають Картку Поляка,

 y найближчі родичі громадянина України, який має Картку Поляка,

 y чоловік/дружина громадянина України, який не є громадянином України, які прибули на територію Польщі безпосередньо з 
території України у зв’язку з бойовими діями, які велися на території цієї держави з 24 лютого 2022 року.

2. Подати заяву на отримання номеру PESEL не можуть Громадяни України:

 y власники: дозволу на постійне проживання, дозволу на тимчасове проживання, дозволу на проживання довгострокового 
резидента Європейського Союзу, статусу біженця, додаткового захисту, дозволу на толерантне перебування;

 y хто: подав заяву про міжнародний захист у Республіці Польща або від імені яких подано таку заяву; заявили про свій намір подати 
заяви про міжнародний захист у Республіці Польща або яких такі заяви про намір стосуються.

3. Заява подається особисто в письмовій формі до будь-якої гміни на території Республіки Польща.

4. Присутність дитини до 12 років при поданні заяви не вимагається, крім випадків, коли її особу буде встановлено на підставі 
декларації, зазначеної у пункті 8.

5. Заява повинна бути подана особою, яка має повну дієздатність.

6. Заява подається одним із батьків, опікуном, піклувальником, тимчасовим опікуном, призначеним судом опіки та піклування, або 
особою, яка має фактичну опіку над дитиною, від імені недієздатної або обмежено дієздатної особи.

7. Підтвердження особи може здійснюватися на підставі недійсного документа, якщо він дає змогу ідентифікувати особу.

8. За відсутності будь-якого документа підтвердження особи здійснюється на підставі заяви, поданої зі зрозумінням про обов’язкову 
кримінальну відповідальність.

9. При подачі заяви знімаються відбитки пальців у особи, якої стосується заява, за винятком особи:

 y яка не досягла 12 років,

 y у яких тимчасово фізично неможливо взяти відбитки жодного з пальців,

 y у яких зняття відбитків пальців фізично неможливе.

10. Особа, яка досягла 18 років, у заяві про надання номеру PESEL, може дати згоду на внесення своїх даних (адресу електронної пошти, 
номер мобільного телефону) до реєстру контактних даних та на підтвердження довіреного профілю.

11. Для отримання довіреного профілю необхідно мати мобільний телефон із номером польського оператора, який є ексклюзивним 
користувачем, та адресу електронної пошти, що використовується.

Правова база:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Закон від 24 вересня 2010 р. про облік населення)

2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Закон від 12 березня 2022 р. 
про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави)


