Rejestracja PESEL | Реєстрація PESEL
Rejestracji uchodźców - obywateli Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w Polsce
należy dokonać w ciągu 60 dni od daty przekroczenia granicy. Do końca kwietnia wyczerpał się
limit wolnych terminów wizyt w tut. Urzędzie! Wznowienie rejestracji na kolejny miesiąc - maj,
rozpocznie się 11 kwietnia.
Po wcześniejszym umówieniu wizyty, obsługę interesantów z zakresu zameldowania oraz nadania numeru
PESEL prowadzi Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej (Mosina, ul. Dworcowa 3, tel. 61 8109
509). Do końca kwietnia wyczerpał się limit wolnych terminów wizyt! Wznowienie rejestracji na kolejny miesiąc maj, rozpocznie się 11 kwietnia. Poniedziałek 9:00-16:00; wtorek - piątek 7:00-14:00.
Informacja w języku ukraińskim: https://www.gov.pl/web/mobywatel/ua
Prosimy o wypełnienie wniosku o nadanie numeru PESEL przed przybyciem do urzędu:
Wniosek o nadanie umeru PESEL (UKR)
Wniosek o nadanie umeru PESEL (RUS)
Do wniosku należy dołączyć 1 fotografię (35 mm szerokości i 45 mm wysokości).
Informujemy również, że obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie wykonać niezbędne do rejestracji zdjęcia (w tym
również zdjęcia do legitymacji szkolnych dla dzieci) w Zakładzie Fotograficznym FotomatArt, ul. Farbiarska 11,
62-050 Mosina ORAZ Maria i Marek Rybczyńscy, F.H.U. „RYBCZYŃSCY” Studio i Fotolaboratorium
FOTOPLASTYKA, ul. Szosa Poznańska 2, 62-050 Mosina.
Składanie wniosków o dowód oraz odbiór dowodów osobistych będą realizowane w poniedziałki do godziny
16:30 w pozostałe dni do 14:30.
Kontakt telefoniczny do pracowników referatu:
zameldowanie i nadania numeru PESEL 61 8109 509,
działalność gospodarcza 61 8109 562,
dowody osobiste 61 8109 562.
WAŻNE!
Wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć w dowolnym urzędzie gminy.
Wniosek można złożyć również w Urzędzie w Poznaniu - więcej informacji na stronie poznan.pl

Реєстрація біженців – громадян України, які бажають отримати номер PESEL та перебувати в Польщі, має
бути здійснена протягом 60 днів з дня перетину кордону. Після попереднього запису обслуговування
клієнтів у сфері реєстрації та присвоєння номера PESEL здійснюється відділом у справах громадян та
господарської діяльності (Мосіна, вул. Дворцова 3, тел. 61 8109 509). До кінця квітня ліміт вільних
зустрічей досягнуто! Реєстрацію на наступний місяць буде відновлено 11 квітня.
Інформація українською мовою: https://www.gov.pl/web/mobywatel/ua
Будь ласка, заповніть заявку на номер PESEL до прибуття в офіс:
Заява про надання номера PESEL (UKR)
Заява про надання номера PESEL (RUS)
До заявки необхідно додати одну фотографію (35 мм завширшки та 45 мм у висоту).
Також повідомляємо, що громадяни України можуть безкоштовно зробити необхідні для реєстрації
фотографії (включаючи фотографії для шкільного квитка для дітей) в Інституті фотографії

«ФотоматАрт», вул. Farbiarska 11, 62-050 Mosina AND Maria and Marek Rybczyński, F.H.U. Студія та
фотолабораторія "RYBCZYŃSCY" FOTOPLASTYKA, вул. Шоса Познанська 2, 62-050 Мосіна.
ВАЖЛИВО!
Заяву на номер PESEL можна подати в будь-якому комунальному відділенні.
Заявку можна подати в офісі в Познані - більше інформації на сайті poznan.pl

