
Отримай номер PESEL та довірений профіль - послуга для громадян 

України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни 

Ви громадянин/громадянка України і прибули до Польщі безпосередньо з 

України у зв’язку з бойовими діями у Вашій країні? Ви можете отримати 

номер PESEL, який дозволить Вам, наприклад, скористатися послугами з 

охорони здоров’я, соціальної допомоги або створити компанію в Польщі. 

У той же час Ви можете отримати довірений профіль, який дозволяє 

вирішувати багато офіційних справ через Інтернет. 

 

Ви можете отримати номер PESEL, якщо: 

• Ви є громадянином України, або 

• Ви є громадянином України і маєте Картку поляка, або 

• Ви є найближчим членом родини громадянина України, який має Картку поляка, 

або 

• Ви є дружиною/чоловіком громадянина/громадянки України, але не маєте 

громадянства України 

і Ви прибули в період з 24 лютого 2022 року на територію Польщі безпосередньо з 

території України у зв'язку з бойовими діями у Вашій країні. 

Усі, хто відповідає умовам, наведеним у розділі Коли можна отримати і: 

• прибув до Польщі в період з 24 лютого 2022 року безпосередньо з України у 

зв'язку з бойовими діями, 

• з’явився (подав заяву) в адміністрацію будь-якої ґміни. 

•  Заяву також можна отримати в адміністрації будь-якої ґміни. Ви також можете 

завантажити заяву російською мовою.  

•  Документ, що підтверджує дані, які ви вказуєте в заяві, включаючи вашу особистість. 

Якщо у вас немає такого документа, то підписання вами заяви юридично еквівалентно 

заяві про те, що ваші дані вірні.  

•  Дані, які Ви вводите в заяву:  

o ім'я та прізвище, 

o дату і місце народження, 

o країну народження і громадянство, 

o дату в’їзду до Польщі, 

o український ідентифікаційний номер ‒ якщо такий маєте, 

o для отримання довіреного профілю повідомте контактні дані: адресу 

електронної пошти та польський номер телефону. 

•  Якщо Ви заповнюєте заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років), 

надайте дані батьків та/або особи, яка фактично здійснює опіку над дитиною.  

https://www.gov.pl/attachment/1becd53c-a933-464b-b407-37419d599875
https://www.gov.pl/attachment/1becd53c-a933-464b-b407-37419d599875


Для отримання довіреного профілю потрібно мати: 

• мобільний телефон у робочому стані з номером польського оператора, 

ексклюзивним користувачем якого Ви є, 

• адресу електронної пошти, яку Ви використовуєте. 

Пам'ятайте! Під час подачі заяви будуть зняті відбитки Ваших пальців. 

 

•  Кольорову фотографію на фотопапері розміром 35 х 45 мм (ширина х висота) і - 

якщо Ви на фото в темних окулярах або в капелюсі - відповідну довідку. Перевірте, 

яким умовам має відповідати фотографія. 

1. Заповнити заяву, підготувати необхідні документи та фото - подробиці можна 

знайти в розділі Що потрібно підготувати. 

Заява подається особисто. Присутність дитини віком до 12 років при поданні заяви не 

обов’язкова, крім випадків, коли її особа встановлюється на підставі заяви. 

Заяву від імені дитини подає один із батьків, опікун, працівник пробації, тимчасовий 

опікун, призначеним судом з питань опіки та піклування, або особа, яка фактично 

здійснює опіку над дитиною. У дітей до 12 років відбитки пальців не беруть. 

2. Поставити власноручний підпис на заяві. 

3. Подати заяву в адміністрацію будь-якої ґміни – подробиці можна знайти в 

розділі Куди подавати заяву. 

4. Службовець візьме відбитки Ваших пальців. 

5. Ви отримаєте роздруківку підтвердження надання номера PESEL. 

6. Якщо Вам виповнилося 18 років, у заяві можете дати згоду на:  

• внесення даних (адреса електронної пошти, номер мобільного телефону) 

до реєстру контактних даних. Інформацію про Реєстр контактних даних 

можна знайти в розділі Що являє собою Реєстр контактних даних; 

• Підтвердження довіреного профілю. Додаткову інформацію дивіться у 

розділі Що являє собою довірений профіль. 

7. Якщо в заяві є пропуски - службовець попросить Вас їх заповнити. 

Адміністрація може не розглядати Вашу заяву, якщо заява не відповідає 

офіційним вимогам. 

Це одинадцятизначний цифровий символ, який точно ідентифікує фізичну особу. 

Номер PESEL включає: 

• дату народження,  

• податковий номер,  

• позначення статі,  

• контрольне число.  

Номер PESEL дозволить Вам, наприклад, скористатися послугами охорони здоров'я, 

соціальної допомоги або створити компанію в Польщі. 

https://www.gov.pl/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu
https://www.gov.pl/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu


Як можна скористатися з державної медичної 

допомоги у Польщі 

Якщо ви є громадянином України і прибули до Польщі 24 лютого 2022 року або 

пізніше, ви маєте право на безкоштовне державне медичне обслуговування у Польщі на 

тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Це стосується і неповнолітніх. 

Кого охоплено в Польщі державною медичною допомогою? 

Якщо ви громадянин України 

• і приїхали до Польщі не раніше 24 лютого 2022 року; 

• у вас є документ, що підтверджує дату перетину польського кордону 

польськими службами.   

Це також стосується і неповнолітніх.  

Які послуги надаються в рамках державної охорони здоров’я? 

Безкоштовно ви можете користуватися: 

• базовою медичною допомогою,  

• спеціалізованою амбулаторною допомогою,  

• діагностичними дослідженнями, призначеними лікарем, 

• лікуванням в стаціонарі,  

• психіатричним лікуванням, 

• реабілітацію (крім курортів), 

• стоматологічними послугами.  

Що потрібно зробити, щоб скористатися з державної медичної допомоги? 

Щоб скористатися послугами державної охорони здоров’я, вам потрібно мати: 

•  документ, що підтверджує дату перетину польського кордону не раніше 24 

лютого 2022 року.  

Де можна отримати безкоштовну медичну допомогу в Польщі? 

• Телефонуйте на безкоштовну цілодобову гарячу лінію: 800 190 590 

 

tel:800 190 590

