
Номер PESEL – для чого є потрібний 

громадянам України? 

Номер PESEL надає право до отримання 

соціальної допомоги та іншої допомоги. Не є 

обов’язковим під час візиту до лікаря або 

запису дитини до школи\садочку. 

Згідно зі спец. уставом громадяни України, які 

отримали PESEL, можуть приймати участь 

в програмі 500+. Також їм прислугує право на 

допомогу Швидкий Старт, Сімейного капіталу 

і дофінансовання на навчання дитини в садочку. 

В TAURON Arena Krakow працюють: 

Центральний пункт видачі номера PESEL 
чинний від понеділку до суботи в годинах 8:00 – 

20:00. 

Громадяни України отримають номер PESEL 

якщо: 

 Являються громадянином\кою України 

 Являються громадянином\кою України 

і мають Карту поляка 

 Являються членом найближчої родини 

громадянина\ки України, який має Карту 

поляка 

 Являються чоловіком\дружиною 

громадянина\ки України, але не мають 

громадянства України 

А також прибули до Польщі після 24 лютого 2022 

р. безпосередньо з території України в зв’язку 

з військовими діями на території України. 

Для отримання PESEL потрібна є фотографія 

35х45 мм, яку можна зробити безкоштовно під 

час складання заяви в TAURON Arena.  

Щоб отримати PESEL до заяви треба додати 

документи, які підтверджують данні вписані 

в заяві і які підтверджують особистість. В першу 

чергу то має бути паспорт, але також то можуть 

бути державний паспорт, ID карта, водійське 

посвідчення, довідка з консульства, свідоцтво 

про народження (для дітей). Треба надати 

документ, показаний під час проходження 

кордону. 

*** 

Пункт Міської Соціальної Допомоги чинний 

від понеділку до суботи в годинах 8:00 – 20:00. 

Громадяни України мажуть скласти заяву на 

одноразову грошову допомогу 300 зл на людину 

призначені на витрати на їжу, одяг, засоби гігієни 

тощо. 

Представники пункту є також на вулиці при вході 

номер 4 для тих, хто дістав PESEL поза 

Краковом. 

Допомога призначена для громадян України, які 

перетнули кордон після 24 лютого і вже дістали 

PESEL 

*** 

Пункт Міського Бюро Праці чинний від 

понеділку до п’ятниці в годинах 9:00 – 17:00. 

В пункті можна дістати інформацію 

о працедавцях, які пропонують працю 

громадянам України, і Агенціях-посередниках в 

Кракові. Для отримання роботи PESEL не є 

обов’язковим. 

*** 

Краківській Центр Допомоги чинний від 

понеділку до п’ятниці в годинах 9:00 – 17:00. 

В центрі можна дістати інформацію о сімейній 

допомозі (різні доплати на утримання родини 

з дитиною), а також скласти заяву. 

Допомога призначена для громадян України, які 

перетнули кордон після 24 лютого і які вже 

дістали PESEL 

*** 

Відділ Соціальної Безпеки (ZUS) надає 

інформацію о програмі 500+. 

Допомога призначена для громадян України, які 

перетнули кордон після 24 лютого і які вже 

дістали PESEL 

https://www.zus.pl/  

*** 

Відділ Освіти Міської Ради Кракова чинний 

від понеділку до п’ятниці в годинах 8:00 – 15:30. 

В пункті можна отримати інформацію про роботу 

вчителем, а також о можливості запису дітей до 

шкіл\садочків.  

Для запису дитини до школи\садочку PESEL не 

є обов’язковим 

https://www.zus.pl/


*** 

Відділ справ іноземців Малопольскої 

Обласної Ради чинний від понеділку до суботи 

в годинах 8:00 – 20:00. 

У відділі надають інформацію на тему легального 

перебування іноземців в Польщі.  

Отримання PESEL не є обов’язковим для 

отримання інформації 

*** 

Пункт Банку Pekao S.A. чинний від понеділку 

до п’ятниці в годинах 8:00 – 10:00. 

Додатково протягом цілого дня на терені 

присутні волонтери банку, у яких можна дістати 

інформацію про відкриття рахунку в банку 

При відкритті рахунку PESEL не є обов’язковим  

*** 

Додаткова інформація про отримання 

медичної допомоги 

PESEL не є обов’язковим під час отримання 

медичної допомоги згідно з Уставом від 27 

Серпня 2004р. о допомозі медичній фінансованої 

з коштів публічних. То означає, що наявність 

PESEL не є обов’язковою під час візиту лікаря 

або в аптеці.  

Пункти допомоги від 12 березня 2022р.  

Про допомогу громадянам  України в зв’язку 

зі збройним конфліктом на території країни. 

PESEL є обов’язковим для: 

1. Закладання підприємницької діяльності 

2. Допомоги родинної передбаченої 

постановою від 28 листопада 2003р. 

(фінансування родинне, додаток до 

фінансування родинного, одноразова 

виплата на народження дитини тощо) 

3. Допомога на виховання дитини 

передбачена в постановленні від 11 

лютого 2016р. – допомога 500 зл/міс на 

дитину 

4. Допомога Добрий старт – 300 зл на 

початок шкільного року 

5. Родинний капітал на другу і кожну 

наступну дитину віком від 12 до 35 

місяців (1000 зл протягом року або 500 зл 

протягом 2 років) 

6. Доплата держави за навчання дитини 

в садочку віком до 3 років 

7. Сплата ZUS (сплати на медичну 

страховку, пенсію, соціальні виплати 

тощо) 

8. Одноразова виплата 300 зл на людину на 

покриття необхідних страт 

PESEL не є обов’язковим для: 

1. Початку праці 

2. Отримання допомоги психологічної  

3. Отримання допомоги медичної 

4. Отримання рецептів в аптеці 

5. Отримання іншої допомоги надаваної 

урядом Польщі 

6. Відкриття банківського рахунку 

(залежить від банку) 

 


