
Działanie realizowane w ramach zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 
i punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej społeczeństwa.

Zadanie finansowane ze środków powiatu wadowickiego. Więcej informacji oraz harmonogramy działania punktów znajdziesz pod adresem:

https://powiatwadowicki.pl/praca-urzedu/pomoc-prawna-i-poradnictwo-obywatelskie/

WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL

Wniosek o nadanie numeru PESEL może złożyć:
•  obywatel Ukrainy, 
• nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego 
małżonek obywatela Ukrainy, który nie jest oby-
watelem polskim, ani obywatelem innego niż 
Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
• obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka lub 
członek najbliższej rodziny obywatela Ukrainy 
posiadającego Kartę Polaka, 
o ile w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. przybyli 
legalnie do Polski z terytorium Ukrainy w związku 
z działaniami wojennymi prowadzonymi na tery-
torium tego państwa i deklarują zamiar pozosta-
nia w Polsce.

WAŻNE! Wniosek mogą złożyć osoby nieposia-
dające zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na 
pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej, statusu 
uchodźcy, ochrony uzupełniającej, zgody na 
pobyt tolerowany oraz które nie złożyły wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej lub nie 
zadeklarowały zamiaru złożenia takiego wniosku.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL?

Wniosek o nadanie numeru PESEL należy złożyć 
osobiście w siedzibie dowolnego organu wyko-
nawczego gminy (wójta, burmistrza, prezydenta 
miasta) w Polsce, w formie papierowej i opatrzyć 
własnoręcznym, czytelnym podpisem. W przy-
padku kłopotów z wypełnieniem wniosku, wnio-
sek pomogą wypełnić pracownicy urzędu na 
podstawie danych podanych przez wnioskodaw-
cę. W przypadku osoby, która ze względu na stan 
zdrowia lub niepełnosprawność nie jest w stanie 
osobiście złożyć wniosku w siedzibie organu 
gminy, organ gminy zapewnia możliwość złoże-
nia wniosku w miejscu pobytu tej osoby.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do 
czynności prawnych lub posiadającej ograniczo-
ną zdolność do czynności prawnych ubiegającej 

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL 
trzeba ponadto okazać dokument podróży, Kartę 
Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożli-
wiający ustalenie tożsamości. W przypadku osób 
poniżej 18. roku życia, również dokument potwier-
dzający urodzenie. 

WAŻNE! Potwierdzenie tożsamości może nastąpić 
na podstawie dokumentu unieważnionego, jeżeli 
umożliwia on ustalenie tożsamości osoby. W przy-
padku braku dokumentów trzeba złożyć oświad-
czenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń.

Do wniosku dołącza się 1 kolorowe, aktualne zdję-
cie biometryczne osoby, której dotyczy wniosek 
o nadanie numeru PESEL. Zdjęcie musi posiadać 
wymiary 35x45 mm, być wykonane na jednoli-
tym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, 
mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny 
kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchoł-
ka głowy do górnej części barków, tak aby twarz 
zajmowała 70–80% fotografii. Ponadto osoba na 

WAŻNE! Osoby spełniające powyższe warun-
ki, którym numer PESEL nadano przed dniem 
12.03.2022 r., mogą złożyć wniosek o nadanie w re-
jestrze PESEL statusu cudzoziemca oznaczonego 
jako „UKR” i wprowadzenie ich danych do Rejestru 
obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL.

WAŻNE! Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 
miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r., czyli do 
dnia 24 sierpnia 2023 r. - dla obywateli Ukrainy, 
ich małżonków nieposiadających obywatelstwa 
ukraińskiego, a także członków najbliższej rodzi-
ny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Po-
laka, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski 
po dniu 23 lutego 2022 r. w związku z działania-
mi wojennymi i chcą pozostać w Polsce. Wyjazd 
tych osób z Polski na okres powyżej 1 miesiąca 
pozbawia ich uprawnienia do uznania ich pobytu 
na terytorium Polski za legalny i uprawnień z tym 
związanych, chyba że zostały skierowane do wy-
konywania pracy lub usług za granicą przez pod-
mioty prowadzące działalność w Polsce.

GDZIE I W JAKI SPOSÓB SKŁADA SIĘ WNIOSEK
O NADANIE NUMERU PESEL?

się o nadanie numeru PESEL wniosek składa jed-
no z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tym-
czasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę 
nad dzieckiem. Złożenie wniosku wymaga jednak 
obecności takiej osoby przy składaniu wniosku.

WAŻNE! Dziecko do 12. roku życia nie musi być 
obecne przy składaniu wniosku - z wyjątkiem 
sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana 
w oparciu o oświadczenie.

WAŻNE! Formularz wniosku w wersji dwujęzycz-
nej można pobrać z internetu lub też otrzymać 
bezpośrednio w urzędzie gminy. Wniosek należy 
wypełnić czytelnie, wielkimi literami, w alfabecie 
łacińskim.

fotografii musi patrzeć na wprost oraz mieć na-
turalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nie 
może być przysłonięta włosami, widoczne muszą 
być brwi, oczy i źrenice. Zdjęcie wykonuje się bez 
nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, tak 
aby odzwierciedlić w sposób niebudzący uzasad-
nionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby.

WAŻNE! Osoba z wrodzonymi lub nabytymi 
wadami narządu wzroku może dołączyć fotogra-
fię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi 
szkłami. W takim przypadku należy dołączyć 
dokumenty potwierdzające niepełnosprawność, 
a w przypadku ich braku złożyć oświadczenie 
o niepełnosprawności.

WAŻNE! Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie 
z zasadami swojego wyznania może dołączyć fo-
tografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy 
jest w pełni widoczny. W takim przypadku należy 
dołączyć oświadczenie o przynależności do wspól-
noty wyznaniowej.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

Wniosek o nadanie numeru PESEL wymaga po-
dania następujących informacji:
1) imię (imiona);

2) nazwisko;
3) unikalny numer ewidencyjny nadany przez 
organ ukraiński;
4) obywatelstwo;

5) imię matki osoby małoletniej, o ile zostało udo-
kumentowane;
6) nazwisko matki osoby małoletniej, o ile zostało 
udokumentowane;
7) imię ojca osoby małoletniej, o ile zostało udo-
kumentowane;
8) nazwisko ojca osoby małoletniej, o ile zostało 
udokumentowane;

JAKIE INFORMACJE NALEŻY PODAĆ WE WNIOSKU
O NADANIE NUMERU PESEL?

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL?

Podczas składania wniosku o nadanie numeru 
PESEL pobiera się odciski palców od osoby, której 
dotyczy wniosek. W przypadku osoby, która ze 
względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność 
nie jest w stanie osobiście złożyć wniosku w urzę-
dzie pobiera się odciski palców w miejscu pobytu 
tej osoby. 

POBRANIE ODCISKÓW PALCÓW

Odcisków palców nie pobiera się od osoby:
1) która nie ukończyła 12. roku życia;
2) od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe 
pobranie odcisków któregokolwiek z palców;
3) od której pobranie odcisków palców jest fizycz-
nie niemożliwe.

We wniosku o nadanie numeru PESEL można fa-
kultatywnie podać numer telefonu (od polskiego 
operatora, którego jest się wyłącznym użytkow-
nikiem), adres poczty elektronicznej oraz wyrazić 
zgodę na założenie profilu zaufanego, chyba że 
wniosek dotyczy dziecka.

ZAŁOŻENIE PROFILU ZAUFANEGO

Profil zaufany pozwala na potwierdzenie tożsa-
mości w elektronicznych systemach administracji 
i umożliwia  wnoszenie do urzędów podań, wnio-
sków, skarg, opłat i deklaracji drogą elektroniczną 
bez osobistej wizyty w urzędzie.

Wniosek o nadanie numeru PESEL jest wolny od opłat. Numer PESEL nadawany jest niezwłocznie.

CZAS REALIZACJI I OPŁATY

Każda z 11 cyfr w numerze PESEL ma swoje zna-
czenie. Można je podzielić następująco:
RRMMDDPPPPK
RR – to dwie ostatnie cyfry roku urodzenia,
MM – to miesiąc urodzenia (osoby urodzone po 
1999 roku mają inne oznaczenie miesiąca uro-
dzenia: styczeń – 21, luty 22, marzec – 23 itd.),

CO OZNACZAJĄ CYFRY W NUMERZE PESEL?

DD – to dzień urodzenia,
PPPP – to liczba porządkowa oznaczająca płeć. 
U kobiety ostatnia cyfra tej liczby jest parzysta (0, 
2, 4, 6, 8), a u mężczyzny - nieparzysta (1, 3, 5, 7, 9),
K – to cyfra kontrolna.

Organ gminy odmawia w drodze decyzji nadania 
numeru PESEL, w przypadku, gdy:
1) fotografia załączona do wniosku nie spełnia 
wymagań fotografii biometrycznej,
2) nie zostały pobrane odciski palców (nie do-
tyczy osób zwolnionych z obowiązku pobrania 
odcisków palców)
3) potwierdzenie tożsamości nastąpiło na pod-
stawie oświadczenia, a w wyniku weryfikacji 

KIEDY WNIOSKODAWCA NIE OTRZYMA NUMERU PESEL?

w rejestrze prowadzonym przez Komendanta 
Głównego Straży Granicznej ustalono, że za-
mieszczono serię i numer dokumentu stanowią-
cego podstawę przekroczenia granicy.

WAŻNE! Od decyzji o odmowie nadanie PESEL 
nie służy odwołanie.

9) numery PESEL rodziców, o ile zostały nadane 
i są znane;
10) datę urodzenia;
11) kraj urodzenia;
12) płeć;
13) datę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej;
14) datę złożenia wniosku;
15) adnotację o tym, czy odciski palców zostały 
pobrane;
16) adnotację o wyniku lub przyczynach braku 
weryfikacji danych osoby, której ma zostać na-
dany numer PESEL, z danymi zgromadzonymi 
w rejestrze prowadzonym przez Komendanta 
Głównego Straży Granicznej;
17) informacje o osobie sprawującej faktyczną 
opiekę nad dzieckiem obejmujące m.in. numer 
PESEL oraz wskazanie stosunku pokrewieństwa 
z dzieckiem - jeżeli taki istnieje, a w przypad-
ku jego braku - innej relacji łączącej tę osobę 
z dzieckiem;
18) oświadczenie o przybyciu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy 
w związku z działaniami wojennymi prowadzony-
mi na terytorium tego państwa;
19) oświadczenie o byciu małżonkiem obywatela 
Ukrainy lub członkiem najbliższej rodziny obywa-
tela Ukrainy, który posiada Kartę Polaka lub dziec-
kiem urodzonym w Polsce przez matkę, jeżeli 
osoby te przybyły na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działa-
niami wojennymi prowadzonymi na terytorium 
tego państwa; 
20) oświadczenie o prawdziwości danych zawar-
tych we wniosku oraz klauzulę o treści: „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia”;
21) własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy 
albo adnotację pracownika organu gminy o przy-
czynie braku podpisu;
22) własnoręczny podpis osoby ubiegającej się 
o nadanie numeru PESEL, która ukończyła 12. rok 
życia, albo adnotację pracownika organu gminy 
o przyczynie braku podpisu.

Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Numer PESEL zawiera datę 
urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną.
Z praktycznych względów Ukraińcom rekomenduje się wystąpienie z wnioskiem o nadanie numeru PESEL. Numer PESEL będzie potrzebny do 
złożenia wniosków o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej, ułatwi korzystanie z opieki zdrowotnej, zapisanie dzieci do szkoły, przedszkola 
lub żłobka, a także do dopełnienia formalności związanych z podjęciem pracy oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Złożenie wniosku 
o udzielenie numeru PESEL rejestruje także pobyt w Polsce obywatela Ukrainy uciekającego przed wojną, w przypadku gdy jego wjazd nie został 
uprzednio zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej.
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ЗАЯВА ПРО ОТРИМАННЯ НОМЕРА PESEL
Номер PESEL — це одинадцятизначний цифровий символ, який дозволяє легко ідентифікувати особу, яка його має. Номер PESEL 
включає дату народження, серійний номер, стать та контрольний номер.
З практичних міркувань українцям рекомендується звертатися за номером PESEL. Номер PESEL знадобиться для подання заяв 
на соціальну допомогу, користування медичною допомогою, зарахування дітей до школи, дитячого садка чи ясел, а також для 
виконання формальностей, пов’язаних з працевлаштуванням та веденням бізнесу. Подання заяви про отримання номера PESEL 
також є реєстрацією перебування в Польщі громадянина України, який переховується від війни, якщо його в’їзд не був попе-
редньо зареєстрований начальником прикордонної застави під час прикордонного контролю.

Заяву про отримання номера PESEL може по-
дати:
• громадянин України,
• неукраїнське подружжя громадянина Укра-
їни, яке не є громадянином Польщі, а також 
не є громадянином іншої, окрім Польщі, краї-
ни-члена Європейського Союзу,
• громадянин України з картою поляка або 
член найближчої родини громадянина Украї-
ни з Картою поляка,
за умови, що в період з 24 лютого 2022 року 
вони легально в’їхали в Польщу з території 
України у зв’язку з бойовими діями, що ведуть-
ся на території цієї країни, та висловлюють на-
мір залишитися в Польщі.

ВАЖЛИВО! Заяву можуть подати особи, які 
не мають Дозволу на постійне проживання, 
дозволу на тимчасове проживання, дозволу 
на проживання довгострокового резидента 
Європейського Союзу, статусу біженця, до-
даткового захисту, дозволу на толерантне 
перебування та які не подали заяву про міжна-
родний захист або не заявили про свій намір 
подати таку заяву.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL?

Заяву про отримання номера PESEL необ-
хідно подати особисто в місцезнаходження 
будь-якого виконавчого органу ґміни (голова 
ґміни, бурмістр, мер міста) у Польщі, у папе-
ровій формі та з розбірливим власноручним 
підписом. У разі виникнення проблем із запо-
вненням заяви працівники офісу допоможуть 
заповнити заяву на підставі даних, наданих 
заявником. Якщо особа за станом здоров’я чи 
інвалідності не може подати заяву особисто за 
місцезнаходженням органу ґміни, влада ґміни 
забезпечує можливість подання заяви за міс-
цем її перебування.

Від імені недієздатної або обмежено дієздатної 
особи, яка претендує на отримання номера 

Подаючи заяву про отримання номера PESEL, 
необхідно також пред’явити проїзний доку-
мент, Карту поляка або інший документ із фо-
тографією, що дозволяє ідентифікувати особу. 
Для осіб віком до 18 років також свідоцтво про 
народження.

ВАЖЛИВО! Підтвердження особи може відбу-
ватися на підставі визнаного недійсним доку-
мента, якщо він дає змогу ідентифікувати особу. 
За відсутності документів необхідно подати за-
яву під страхом кримінальної відповідальності 
за надання неправдивих свідчень.

До заяви додається 1 кольорова, актуальна бі-
ометрична фотографія особи, якої стосується 
заява про надання номера PESEL. Знімок по-
винен мати розміри 35x45 мм, бути зроблений 
на рівномірному яскравому тлі з рівномірним 
освітленням, мати хорошу чіткість і відтворюва-
ти природний колір шкіри, охоплювати зобра-
ження від маківки до верхньої частини плечей, 
обличчя має займати 70-80% фотографії. - Крім 

ВАЖЛИВО! Особи, які відповідають зазна-
ченим умовам, яким було присвоєно номер 
PESEL до 12.03.2022 р., можуть подати заяву 
про надання в реєстрі PESEL статусу іноземця 
з позначкою «UKR» та внесення їх даних до ре-
єстру громадян України, яким надано номер 
PESEL.

ВАЖЛИВО! Перебування в Польщі є законним 
протягом 18 місяців, рахуючи з 24 лютого 2022 
року, тобто до 24 серпня 2023 року - для гро-
мадян України, їх подружжя, які не мають гро-
мадянства України, а також членів найближчої 
родини громадянина України з Картою поляка, 
які легально в’їхали з України до Польщі після 
23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями 
і хочуть залишитися в Польщі. Виїзд цих осіб з 
Польщі на термін понад 1 місяць позбавляє їх 
права визнавати їх перебування на території 
Польщі законним і суміжних з цим прав, крім 
випадків, коли вони були направлені за кордон 
суб’єктами, що діють у Польщі, для виконання 
робіт чи надання послуг.

ДЕ І ЯК ПОДАТИ ЗАЯВУ НА ОТРИМАННЯ НОМЕРА PESEL?

PESEL, заява подається одним із батьків, опіку-
ном, працівником служби опіки, тимчасовим 
опікуном або особою, яка фактично опікується 
дитиною. Однак для подання заяви необхідна 
присутність такої особи при поданні заяви.

ВАЖЛИВО! Присутність дитини віком до 12 
років при поданні заяви не обов’язкова – крім 
випадків, коли її особу встановлюють на підста-
ві заяви.

ВАЖЛИВО! Бланк заяви у двомовній версії 
можна завантажити з Інтернету або отримати 
безпосередньо в управлінні ґміни. Заява має 
бути заповнена розбірливо, великими літера-
ми, латинським алфавітом.

того, людина на фотографії повинна дивитися 
прямо перед собою і мати природний вираз об-
личчя, закритий рот, обличчя не має бути вкри-
те волоссям, повинні бути видні брови, очі та 
зіниці. Фото повинно бути без головного убору 
та окулярів з темними лінзами, щоб зображення 
обличчя людини не викликало обґрунтованих 
сумнівів.

ВАЖЛИВО! Людина з вродженими або набути-
ми вадами очей може прикріпити фотографію, 
на якій вона в окулярах з темними лінзами. У 
цьому випадку необхідно додати документи, 
що підтверджують інвалідність, а в разі відсут-
ності – подати заяву про інвалідність.

ВАЖЛИВО! Людина, яка носить головний убір 
відповідно до правил своєї релігії, може до-
лучити фотографію в головному уборі, якщо 
зображення обличчя повністю видно. У цьому 
випадку додається заява про належність до ре-
лігійної громади.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО ПІДГОТУВАТИ?

Заява про надання номера PESEL вимагає по-
дання наступної інформації:
1) ім’я (імена);
2) прізвище;
3) унікальний реєстраційний номер, присвоє-
ний органом влади України;
4) громадянство;

5) ім’я матері неповнолітнього, якщо це під-
тверджено документально;
6) прізвище матері неповнолітнього, якщо це 
підтверджено документально;
7) ім’я батька неповнолітнього, якщо це під-
тверджено документально;
8) прізвище батька неповнолітнього, якщо це 
підтверджено документально;

ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ СЛІД НАДАТИ В ЗАЯВІ ПРО НАДАННЯ
НОМЕРА PESEL?

ХТО МОЖЕ ПОДАТИ ЗАЯВУ ПРО ОТРИМАННЯ НОМЕРА PESEL?

При подачі заяви про надання номера PESEL 
відбитки пальців беруть у особи, якої стосуєть-
ся заява. Якщо особа за станом здоров’я або 
інвалідності не може особисто подати заяву до 
відділення, відбитки пальців знімаються за міс-
цем її перебування.
Відбитки пальців не беруть у випадку осіб:

ВЗЯТТЯ ВІДБИТКІВ ПАЛЬЦІВ

1) які не досягли 12 років;
2) в яких тимчасово фізично неможливо взяти 
відбитки жодного з пальців;
3) в яких зняти відбитки пальців фізично немож-
ливо.

У заяві про надання номера PESEL ви можете 
додатково вказати номер телефону (польсько-
го оператора, єдиним користувачем якого ви 
є), адресу електронної пошти та згоду на ство-
рення довіреного профілю, якщо заява не сто-
сується дитини.

СТВОРЕННЯ ДОВІРЕНОГО ПРОФІЛЮ

Довірений профіль дозволяє підтверджувати 
свою особу в системах електронного адміні-
стрування та дозволяє подавати заявки, заяви, 
скарги, збори та декларації до офісів електро-
нною поштою, не відвідуючи офіс особисто.

Заява про надання номера PESEL є безкоштовною. Номер PESEL присвоюється негайно.

ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ВИПЛАТА

Кожна з 11 цифр номера PESEL має своє зна-
чення. Їх можна класифікувати наступним чи-
ном:
RRMMDDPPPPK
RR - останні дві цифри року народження,
ММ - місяць народження (у людей, які наро-
дилися після 1999 року, місяць народження 
вказується по-різному: січень-21, лютий 22, 

ЩО ОЗНАЧАЮТЬ ЦИФРИ В НОМЕРІ PESEL?

березень - 23, тощо),
DD - це день народження,
PPPP - це порядковий номер, що позначає 
стать. Для жінок остання цифра цього числа 
парна (0, 2, 4, 6, 8), а для чоловіків - непарна (1, 
3, 5, 7, 9),
K - контрольна цифра.

Адміністрація комунальної власності рішен-
ням відмовляє у наданні номера PESEL, якщо:

1) фото, що додається до заяви, не відповідає 
вимогам біометричної фотографії,

2) відбитки пальців не зняті (не поширюється 
на осіб, звільнених від обов’язку знімати від-
битки пальців)

3) особу підтверджено на підставі декларації, 

В ЯКИХ ВИПАДКАХ ЗАЯВНИК НЕ ОТРИМАЄ НОМЕР PESEL?

а в результаті перевірки в реєстрі, який веде 
Головнокомандувач прикордонної служби, 
встановлено, що серія та номер документа 
відповідає документу, який є підставою для 
перетину кордону.

ВАЖЛИВО! Рішення про відмову у наданні но-
мера PESEL оскарженню не підлягає.

9) номери PESEL батьків, якщо вони присвоєні 
та відомі;
10) дата народження;
11) країна народження;
12) стать;
13) дата в’їзду на територію Республіки Поль-
ща;
14) дата подання заяви;
15) відмітка про те, чи були зняті відбитки 
пальців;
16) відмітка про результат або причини відсут-
ності перевірки даних особи, якій присвоюєть-
ся номер PESEL, з даними, зібраними в реєстрі, 
що ведеться головнокомандувачем прикор-
донної служби;
17) відомості про особу, яка фактично догля-
дає за дитиною, в тому числі, номер PESEL та 
вказівка на спорідненість з дитиною – якщо 
така є, а за її відсутності – іншого зв’язку спо-
рідненості між цією особою та дитиною;
18) заява про прибуття на територію Респу-
бліки Польща з території України у зв’язку з 

воєнними діями, що ведуться на території цієї 
держави;
19) заява про подружній статус з громадяни-
ном України, або члена найближчої родини 
громадянина України, який має Карту поляка, 
або дитини, народженої матір’ю в Польщі, 
якщо ці особи прибули на територію Респу-
бліки Польща з території України у зв’язку з 
бойовими діями, що ведуться на території цієї 
держави;
20) декларація про достовірність даних, що 
містяться у заяві, та пункт такого змісту: «Мені 
відомо про кримінальну відповідальність за 
надання неправдивих свідчень»;
21) розбірливий власноручний підпис заявни-
ка або відмітка працівника органу ґміни про 
причину відсутності підпису;
22) власноручний підпис особи, якій виповни-
лося 12 років, або відмітка працівника органу 
ґміни про причину відсутності підпису.



Działanie realizowane w ramach zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 
i punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej społeczeństwa.

Zadanie finansowane ze środków powiatu wadowickiego. Więcej informacji oraz harmonogramy działania punktów znajdziesz pod adresem:

https://powiatwadowicki.pl/praca-urzedu/pomoc-prawna-i-poradnictwo-obywatelskie/

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ 
DLA OBYWATELI UKRAINY
Świadczenie wychowawcze, tzw. świadczenie 500+, aktualnie jest wypłacane na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku 
życia, bez względu na dochody rodziny. Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego albo osoby sprawującej pieczę 
zastępczą nad dzieckiem, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, z opieką nad 
nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 
Dotychczas dostęp do programu wychowawczego 500+ mieli tylko obywatele Polski oraz cudzoziemcy posiadający kartę pobytu 
z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Zasady te uległy jednak zmianie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Świadczenie 
500+ mogą otrzymać zarówno obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi po 
dniu 23 lutego 2022 r., jak i obywatele Ukrainy, którzy mieszkali w Polsce przed tą datą.

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ 
może złożyć:
• obywatel Ukrainy, 
• nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego 
małżonek obywatela Ukrainy,
• obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka lub 
członek najbliższej rodziny obywatela Ukrainy 
posiadającego Kartę Polaka, 
o ile w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. przybyli 
legalnie na terytorium Polski z terytorium Ukra-
iny w związku z działaniami wojennymi prowa-
dzonymi na terytorium tego państwa i deklarują 
zamiar pozostania w Polsce.

Pod warunkiem, że:
•  jest osobą, która ma pod opieką dziecko (jest 
jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), 
które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło 
z Ukrainy do Polski po dniu 23 lutego 2022 r. 
w związku z działaniami wojennymi,
• jest osobą, która ma pod opieką dziecko (jest 
jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) 
urodzone w Polsce przez matkę, która jest oby-
watelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest le-
galny.

WAŻNE! Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 
miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r., czyli do 
dnia 24 sierpnia 2023 r. - dla obywateli Ukrainy, 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL?

ich małżonków nieposiadających obywatelstwa 
ukraińskiego, a także członków najbliższej rodzi-
ny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Po-
laka, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski 
po dniu 23 lutego 2022 r. w związku z działania-
mi wojennymi i chcą pozostać w Polsce. Wyjazd 
tych osób z Polski na okres powyżej 1 miesiąca 
pozbawia ich uprawnienia do uznania ich pobytu 
na terytorium Polski za legalny i uprawnień z tym 
związanych, chyba że zostały skierowane do wy-
konywania pracy lub usług za granicą przez pod-
mioty prowadzące działalność w Polsce.

WAŻNE! Na dotychczasowych zasadach wnioski 
o świadczenie 500+ mogą składać obywatele 
Ukrainy, którzy mieszkali w Polsce przed dniem 
24 lutego 2022 r.- do wniosku należy załączyć 
dokument potwierdzający legalność pobytu cu-
dzoziemca w Polsce wraz z adnotacją o dostępie 
do polskiego rynku pracy.

WAŻNE! Wniosek mogą złożyć osoby nieposia-
dające zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na 
pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej, statusu 
uchodźcy, ochrony uzupełniającej, zgody na po-
byt tolerowany oraz które nie złożyły wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej lub nie 
zadeklarowały zamiaru złożenia takiego wniosku.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ŚWIADCZENIE 500+ 
DLA OBYWATELI UKRAINY?

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL?KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE 500+?

Wniosek o świadczenie 500+ można złożyć wy-
łącznie elektronicznie za pomocą:
•  Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – 
elektronicznego systemu ZUS.
•  portalu Emp@tia
•  bankowości elektronicznej: Alior Bank S.A., 
Bank PKO BP, Bank Pocztowy S.A., Credit Agricole 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL?

Bank Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., mBank 
S.A., PEKAO S.A., SGB-Bank S.A.

WAŻNE! Profil w systemie PUE ZUS można za-
łożyć samodzielnie przez internet lub z pomocą 
pracownika ZUS w każdej placówce ZUS lub pod-
czas e-wizyty w ZUS.

GDZIE I W JAKI SPOSÓB SKŁADA SIĘ WNIOSEK
O ŚWIADCZENIE 500+?

Do wypełnienia wniosku o świadczenie 500+ 
potrzeba:
• polskich numerów identyfikacyjnych PESEL: 
wnioskodawcy i dziecka,
•  adresu e-mail,
•  polskiego numeru telefonu,
•  numeru rachunku bankowego w Polsce.
W zależności od sytuacji wnioskodawcy, ZUS 
może wymagać złożenia dodatkowych doku-
mentów, w postaci załączników do wniosku:
• orzeczenia sądu o ustanowieniu osoby wnio-
skującej opiekunem tymczasowym, jeśli na pod-
stawie orzeczenia polskiego sądu wnioskodawca 
jest opiekunem tymczasowym dziecka, które 
przybyło z Ukrainy do Polski po dniu 23 lutego 
2022 r. w związku z działaniami wojennymi,

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL?

• dokumentu potwierdzającego umieszczenie 
dziecka w pieczy zastępczej, jeśli na podstawie 
orzeczenia polskiego sądu wnioskodawca spra-
wuje pieczę zastępczą nad dzieckiem, które przy-
było z Ukrainy do Polski po dniu 23 lutego 2022 r. 
w związku z działaniami wojennymi,
• dokumentu potwierdzającego legalność poby-
tu i dostęp do rynku pracy w Polsce, jeśli wniosko-
dawca przybył do Polski przed dniem 24 lutego 
2022 r., ale dziecko wnioskodawcy albo dziecko, 
którego wnioskodawca jest opiekunem prawnym 
albo dziecko nad którym wnioskodawca sprawu-
je pieczę zastępczą, przyjechało do Polski po dniu 
23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojen-
nymi (przykładowo karta pobytu z adnotacją „do-
stęp do rynku pracy”).

CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

Świadczenie 500+ przysługuje w wysokości 500 
zł miesięcznie na dziecko.
Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci świadcze-
nie w niższej wysokości:
•  gdy dziecko urodzi się w trakcie miesiąca,
•  gdy dziecko ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.
W takich sytuacjach kwotę świadczenia ustala się 
za niepełny miesiąc (proporcjonalnie do liczby 
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dni życia lub dni, gdy dziecko miało mniej niż 18 
lat).
500+ przysługuje od miesiąca, w którym złożono 
wniosek, do końca okresu świadczeniowego, pod 
warunkiem zamieszkiwania z dzieckiem w Polsce. 

Okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca do 31 
maja. 

JAKA JEST WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
I NA JAKI OKRES JEST PRZYZNAWANE?

Wniosek o świadczenie 500+ jest wolny od opłat. 
O przyznaniu świadczenia wnioskodawca zosta-
nie poinformowany przez ZUS za pośrednictwem 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL?

platformy PUE ZUS, a także na adres poczty elek-
tronicznej podany we wniosku. 

CZAS REALIZACJI I OPŁATY

Odmowa przyznania świadczenia wychowaw-
czego 500+, uchylenie prawa do świadczenia, 
zmiana jego wysokości oraz informacja o niena-
leżnie pobranym świadczeniu następuje w dro-
dze decyzji. Od decyzji w sprawie świadczenia 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL?

500+ przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Od 
decyzji Prezesa ZUS przysługuje również skar-
ga do wojewódzkiego sądu administracyjnego 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

CO W PRZYPADKU NEGATYWNEGO ROZPATRZENIA WNIOSKU
O ŚWIADCZENIE 500+?

Świadczenie 500+ nie przysługuje, jeżeli:

• dziecko, na które ma zostać przyznane 500+, 
pozostaje w związku małżeńskim,

• pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do 
świadczenia wychowawczego na własne dziecko,

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL?

• dziecko zostało umieszczone w instytucji za-
pewniającej całodobowe utrzymanie, 

• członkowi rodziny przysługuje za granicą na 
dziecko świadczenie o podobnym charakterze do 
świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy 
szczególne stanowią inaczej.

KIEDY WNIOSKODAWCA NIE OTRZYMA ŚWIADCZENIA 500+?

Świadczenie 500+ ZUS przekazuje na numer rachunku bankowego w Polsce, który zostanie wskazany 
we wniosku.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL?W JAKI SPOSÓB NASTĘPUJE WYPŁATA ŚWIADCZENIA 500+?

Komendant Główny Straży Granicznej będzie 
udostępniał ZUS informacje pozwalające usta-
lić wyjazd obywatela Ukrainy z Polski na okres 
przekraczający miesiąc, z czym związana jest 
utrata prawa do legalnego pobytu i łączących się 
z tym uprawnień m.in. do pobierania świadcze-
nia 500+. W takim przypadku ZUS może wezwać 
osobę wnioskującą lub otrzymującą świadczenie 
do osobistego stawiennictwa we wskazanej jed-
nostce, w terminie trzech dni roboczych, w celu 
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złożenia wyjaśnień, gdy pojawiają się wątpliwości 
związane ze spełnianiem warunków do uzyski-
wania świadczenia. Jeśli obywatel Ukrainy nie 
stawi się w wyznaczonym terminie, jego wniosek 
będzie pozostawiony bez rozpatrzenia lub doj-
dzie do wstrzymania wypłaty przyznanych już 
świadczeń. Stawiennictwo po terminie spowo-
duje wypłatę świadczeń od następnego miesiąca, 
o ile okaże się, że osoba uprawniona dalej spełnia 
warunki do ich otrzymywania.

UPRAWNIENIA KONTROLNE ZUS
W PRZYPADKU WYJAZDU ZA GRANICĘ OSOBY UPRAWNIONEJ

Świadczenie 500+ przysługuje na dziecko do 
ukończenia przez nie 18 lat:

• obywatelom Ukrainy albo małżonkom obywa-
teli Ukrainy, którzy po dniu 23 lutego 2022 r. przy-
byli wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski w związ-
ku z działaniami wojennymi,

• obywatelkom Ukrainy albo żonom obywateli 
Ukrainy, które po dniu 23 lutego 2022 r. przybyły 
z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wo-
jennymi, a dziecko urodziło się w Polsce,

• obywatelom Ukrainy albo małżonkom obywa-
teli Ukrainy, którzy zamieszkali w Polsce przed 
dniem 24 lutego 2022 r., ale dziecko, na które 
ubiegają się o świadczenie, przybyło z Ukrainy do 
Polski po dniu 23 lutego 2022 r. w związku z dzia-
łaniami wojennymi,

• obywatelom innego państwa, którzy na podsta-
wie orzeczenia polskiego sądu sprawują opiekę 
nad dzieckiem, które jest obywatelem Ukrainy 
i przybyło z Ukrainy do Polski po dniu 23 lutego 
2022 r. w związku z działaniami wojennymi.
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ЗАЯВА ПРО ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ ПО ДОГЛЯДУ 
ЗА ДИТИНОЮ 500+ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
Допомога по догляду за дитиною, т. зв. Допомога 500+, на даний момент виплачується на кожну дитину віком до 18 років, 
незалежно від доходу сім’ї. Це допомога для одного з батьків, тимчасового опікуна чи особи, яка піклується про дити-
ну, метою якої є часткове покриття витрат, пов’язаних з вихованням дитини, доглядом за нею та задоволенням її життє-
во-важливих потреб.
Поки що доступ до освітньої програми 500+ мали лише громадяни Польщі та іноземці з посвідкою на проживання з при-
міткою «доступ до ринку праці». Однак ці правила змінилися через збройний конфлікт в Україні. Допомога 500+ доступна 
як громадянам України, які прибули до Польщі з України у зв’язку з бойовими діями після 23 лютого 2022 року, так і гро-
мадянам України, які проживали в Польщі до цієї дати.

Заяву на отримання допомоги по догляду за 
дитиною 500+ можуть подати:

• громадянин України,

• подружжя громадянина України, яке не має 
громадянства України,

• громадянин України з Картою поляка або 
член найближчої родини громадянина Украї-
ни з Картою поляка,

за умови, що в період з 24 лютого 2022 року 
вони законно в’їхали на територію Польщі з 
території України у зв’язку з бойовими діями, 
що ведуться на території цієї держави, та заяв-
ляли про намір залишитися в Польщі.

За умови, якщо це:

• особа, яка доглядає за дитиною (є її батьком 
або тимчасовим опікуном), яка має громадян-
ство України та прибула з України до Польщі 
після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойови-
ми діями,

• особа, яка опікується дитиною (є її батьком 
або тимчасовим опікуном), народженою в 
Польщі від матері, яка є громадянкою України і 
перебування якої в Польщі є законним.

ВАЖЛИВО! Перебування в Польщі є законним 
протягом 18 місяців, рахуючи з 24 лютого 2022 
року, тобто до 24 серпня 2023 року - для гро-
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мадян України, їх подружжя, які не мають гро-
мадянства України, а також членів найближчої 
родини громадянина України з Картою поляка, 
які легально в’їхали з України до Польщі після 
23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями 
і хочуть залишитися в Польщі. Виїзд цих осіб з 
Польщі на термін понад 1 місяць позбавляє їх 
права визнавати їх перебування на території 
Польщі законним і суміжних з цим прав, крім 
випадків, коли вони були направлені за кордон 
суб’єктами, що діють у Польщі, для виконання 
робіт чи надання послуг.

ВАЖЛИВО! Згідно з чинними правилами, 
заяву на отримання Допомоги 500+ можуть 
подавати громадяни України, які проживали в 
Польщі до 24 лютого 2022 року – до заяви до-
дається документ, що підтверджує законність 
перебування іноземця в Польщі, разом з при-
міткою про доступ до польського ринку праці.

ВАЖЛИВО! Заяву можуть подати особи, які 
не мають Дозволу на постійне проживання, 
дозволу на тимчасове проживання, дозволу 
на проживання довгострокового резидента 
Європейського Союзу, статусу біженця, додат-
кового захисту, дозволу на толерантне перебу-
вання та які не подали заяву про міжнародний 
захист або не заявили про свій намір подати 
таку заяву.

ХТО МОЖЕ ПРЕТЕНДУВАТИ НА ДОПОМОГУ 500+
ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ?

Допомога 500+ надається дитині віком до 18 
років:

• громадяни України або подружжя громадян 
України, які після 23 лютого 2022 року прибули 
з дітьми з України до Польщі у зв’язку з бойо-
вими діями;

• громадяни України або подружжя громадян 
України, які після 23 лютого 2022 року прибули 
з України до Польщі у зв’язку з бойовими дія-
ми, а дитина народилася в Польщі;
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• громадяни України або подружжя громадян 
України, які проживали на території Польщі до 
24 лютого 2022 року, але дитина, у справі якої 
вони звертаються за допомогою, прибула з 
України до Польщі після 23 лютого 2022 року у 
зв’язку з бойовими діями,

• громадяни іншої країни, які на підставі рішен-
ня польського суду опікуються дитиною, яка є 
громадянином України та прибула з України до 
Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з 
бойовими діями.

ХТО МАЄ ПРАВО НА ДОПОМОГУ 500+?

Заяву про отримання допомоги по догляду за 
дитиною 500+ можна подати лише в електро-
нному вигляді:

• Платформа електронних послуг (PUE) Закла-
ду соціального страхування - електронна си-
стема установи соціального страхування.

• портал Emp@tia

• електронний банкінг: Alior Bank S.A., Bank 
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PKO BP, Bank Pocztowy S.A., Credit Agricole Bank 
Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., mBank S.A., 
PEKAO S.A., SGB-Bank S.A.

ВАЖЛИВО! Профіль у системі PUE ZUS можна 
створити самостійно через Інтернет або за 
допомогою співробітника ZUS у будь-якому 
відділенні ZUS або під час електронного візиту 
до ZUS.

ДЕ І ЯК ПОДАТИ ЗАЯВУ ПРО ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ ПО 
ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ 500+?

Щоб заповнити заяву на отримання допомоги 
по догляду за дитиною 500+, вам потрібно:
• польські ідентифікаційні номери PESEL: заяв-
ника та дитини,
• адреса електронної пошти,
• польський номер телефону,
• номер банківського рахунку в Польщі.
Залежно від ситуації заявника, ZUS може ви-
магати додаткові документи у вигляді додатків 
до заяви:
• рішення суду про призначення заявника тим-
часовим опікуном, якщо на підставі рішення 
польського суду заявник є тимчасовим опіку-
ном дитини, яка прибула з України до Польщі 
після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими 
діями,
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• документ, що підтверджує, що дитина перебу-
ває під опікою, якщо на підставі рішення поль-
ського суду заявник здійснює опіку над дити-
ною, яка прибула з України до Польщі після 23 
лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями,
• документ, що підтверджує законність пере-
бування та доступу до ринку праці в Польщі, 
якщо заявник прибув до Польщі до 24 лютого 
2022 року, але дитина заявника, або дитина, 
законним опікуном якої є заявник, або дити-
на, щодо якої заявник є опікуном, приїхав до 
Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з 
бойовими діями (наприклад, карта перебуван-
ня з приміткою «доступ до ринку праці»).

ЩО ПОТРІБНО ПІДГОТУВАТИ?

Допомога 500+ виплачується в розмірі 500 зло-
тих на місяць на дитину.

Лише у двох випадках ZUS виплатить допомогу 
у меншій сумі:

• коли дитина народилася протягом даного мі-
сяця,

• коли дитині протягом даного місяця виповню-
ється 18 років.
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У таких ситуаціях розмір допомоги визначається 
за неповний місяць (пропорційно кількості днів 
до моменту досягнення віку 18 років).

500+ надається з місяця, в якому була подана 
заява, до кінця періоду допомоги, за умови, що 
дитина проживає в Польщі.

Період виплат пільги з 1 червня по 31 травня.

ЯКИЙ РОЗМІР ДОПОМОГИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ І НА 
ЯКИЙ ПЕРІОД ВОНА ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ?

Заява про отримання пільги 500+ безкоштов-
на. Про призначення допомоги на дитину від 
ZUS заявник буде повідомлений через плат-
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форму PUE ZUS, а також на адресу електронної 
пошти, вказану в заяві.

ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ВИПЛАТА

Відмова у наданні допомоги на дитину 500+, 
відмова від права на допомогу, зміна її розміру 
та відомостей про неправомірно стягнуту до-
помогу оформлюють відповідним рішенням. 
Рішення про надання допомоги 500+ може 
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бути оскаржене до Голови ZUS протягом 14 
днів з дня вручення рішення. Рішення Голови 
ZUS також може бути оскаржено до воєвод-
ського адміністративного суду протягом 30 
днів з дня вручення рішення.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ЗАЯВУ ПРО НАДАННЯ ДОПОМОГИ 500+ 
ВІДХИЛЯТЬ?

Допомога 500+ не надається, якщо:

• дитина, для якої мають призначити допомогу 
500+, перебуває у шлюбі,

• повнолітня дитина має встановлене право на 
допомогу на дитину для власної дитини;

• дитина поміщена до закладу, що забезпечує 
цілодобове утримання,
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• член сім’ї за кордоном має право на допомогу 
на дитину, подібну до цієї допомоги на дитину, 
якщо інше не передбачено спеціальними по-
ложеннями.

КОЛИ ЗАЯВНИК НЕ ОТРИМАЄ ДОПОМОГУ 500+?

ZUS перераховує допомогу 500+ на номер банківського рахунку в Польщі, який буде вказано в 
заяві.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL?ЯК ВИПЛАЧУЄТЬСЯ ДОПОМОГА 500+?

Головний комендант прикордонної служби 
надасть ZUS інформацію, яка дозволить за-
фіксувати факт виїзду громадянина України 
з Польщі на термін понад один місяць, який 
призводить до втрати права на законне пере-
бування та пов’язаних з ним прав, напр. щоб 
отримати допомогу 500+. У такому випадку 
ZUS може вимагати від заявника або одержу-
вача допомоги особисто з’явитися до зазна-
ченого підрозділу протягом трьох робочих 
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днів для надання пояснень, якщо виникають 
сумніви щодо виконання умов отримання до-
помоги. У разі неявки громадянина України у 
встановлений термін його заяву залишають 
без розгляду або припиняють виплату вже 
призначеної допомоги. Явка після встановле-
ного терміну призведе до виплати допомоги з 
наступного місяця, якщо виявиться, що особа, 
яка має право на допомогу, все ще виконує ви-
моги її отримання.

КОНТРОЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ZUS У РАЗІ ВИЇЗДУ
УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ ЗА КОРДОН
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WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA 
PIENIĘŻNEGO DLA OBYWATELI UKRAINY
Obywatelom Ukrainy, którzy po dniu 23 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi pro-
wadzonymi na terytorium tego państwa i zostali wpisani do rejestru PESEL przysługuje pomoc w postaci jednora-
zowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności 
na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WYPŁATĘ
JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO?

Wniosek o świadczenie jednorazowe 
może złożyć:
• obywatel Ukrainy,
• nieposiadający obywatelstwa ukra-
ińskiego małżonek obywatela Ukrainy, 
który nie jest obywatelem polskim, ani 
obywatelem innego niż Polska państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej,
• obywatel Ukrainy posiadający Kartę 
Polaka lub członek najbliższej rodziny 
obywatela Ukrainy posiadającego Kartę 
Polaka, 
o ile zostali wpisani do rejestru PESEL 
i w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. przy-
byli legalnie na terytorium Polski z tery-
torium Ukrainy w związku z działaniami 
wojennymi prowadzonymi na terytorium 
tego państwa i deklarują zamiar pozosta-
nia w Polsce.
WAŻNE! Pobyt w Polsce jest legalny przez 
18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 
r., czyli do dnia 24 sierpnia 2023 r. - dla 
obywateli Ukrainy, ich małżonków niepo-

siadających obywatelstwa ukraińskiego, 
a także członków najbliższej rodziny oby-
watela Ukrainy posiadającego Kartę Pola-
ka, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do 
Polski po dniu 23 lutego 2022 r. w związ-
ku z działaniami wojennymi i chcą pozo-
stać w Polsce. Wyjazd tych osób z Polski 
na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia 
ich uprawnienia do uznania ich pobytu 
na terytorium Polski za legalny i upraw-
nień z tym związanych, chyba że zostały 
skierowane do wykonywania pracy lub 
usług za granicą przez podmioty prowa-
dzące działalność w Polsce.
WAŻNE! Wniosek mogą złożyć osoby 
nieposiadające zezwolenia na pobyt 
stały, zezwolenia na pobyt czasowy, 
zezwolenia na pobyt rezydenta długo-
terminowego Unii Europejskiej, statusu 
uchodźcy, ochrony uzupełniającej, zgo-
dy na pobyt tolerowany oraz które nie 
złożyły wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej lub nie zadeklarowały 
zamiaru złożenia takiego wniosku.

GDZIE I W JAKI SPOSÓB SKŁADA SIĘ WNIOSEK
O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE?

Organem właściwym w sprawach jed-
norazowego świadczenia pieniężnego 
jest wójt, burmistrz, prezydent miasta 
właściwy ze względu na miejsce poby-
tu osoby uprawnionej do otrzymania 
świadczenia. Wójt, burmistrz lub pre-
zydent miasta mogą upoważnić m.in. 
kierownika ośrodka pomocy społecznej 
do obsługi spraw związanych z wypłatą 
świadczenia jednorazowego.
W imieniu osoby nieposiadającej zdol-
ności do czynności prawnych lub posia-
dającej ograniczoną zdolność do czyn-
ności prawnych wniosek składa jedno 

z rodziców, opiekun, kurator, opiekun 
tymczasowy lub osoba sprawująca fak-
tyczną pieczę nad dzieckiem.
WAŻNE! Nie ma wzoru urzędowego 
wniosku o wypłatę jednorazowego 
świadczenia pieniężnego 300 zł dla oby-
wateli Ukrainy. Wzory wniosków stoso-
wane w poszczególnych gminach mogą 
się nieznacznie różnić. Wniosek można 
pobrać ze strony internetowej lub otrzy-
mać bezpośrednio w urzędzie gminy 
właściwej ze względu na miejsce pobytu 
osoby uprawnionej.

CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

Do wypełnienia wniosku o świadczenie 
jednorazowe potrzeba:
• polskiego numeru identyfikacji PESEL,
• dokumentu potwierdzającego legalny 

wjazd na terytorium Polski w okresie od 
24 lutego 2022 r.
• wskazane jest posiadanie numeru ra-
chunku bankowego w Polsce.

JAKIE INFORMACJE NALEŻY PODAĆ WE WNIOSKU
O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE?

Wniosek o wypłatę świadczenia jedno-
razowego wymaga podania następują-
cych informacji:
1) imię (imiona);
2) nazwisko;
3) obywatelstwo;
4) płeć;
5) rodzaj dokumentu stanowiącego 
podstawę przekroczenia granicy;

6) serię i numer dokumentu stanowią-
cego podstawę przekroczenia granicy;
7) informację o dacie wjazdu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) adres pobytu;
9) dane kontaktowe, w tym numer te-
lefonu lub adres poczty elektronicznej 
- o ile je posiada;
10) numer PESEL.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ
ŚWIADCZENIA JEDNORAZOWEGO?

Świadczenie jednorazowe przysługuje 
w wysokości 300 zł i otrzyma je każdy 
obywatel Ukrainy, małżonek obywatela 
Ukrainy nieposiadający obywatelstwa 

ukraińskiego lub członek najbliższej ro-
dziny obywatela Ukrainy posiadającego 
Kartę Polaka, który spełni wymogi i złoży 
wniosek.

NA CO MOŻNA WYDAĆ
ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE?

Pomoc w postaci jednorazowego 
świadczenia pieniężnego w wysokości 
300 zł na osobę może zostać przezna-
czona przykładowo na zakup żywności, 
odzieży, obuwia, środków higieny oso-
bistej oraz opłaty mieszkaniowe. Prze-
pisy nie wprowadzają żadnego wymo-

gu dokumentowania tych wydatków 
albo trybu kontroli ze strony gminy na 
co zostało wydane świadczenie.
WAŻNE! Beneficjent świadczenia 300 
zł, nie musi gromadzić rachunków i fak-
tur.

CO W PRZYPADKU NEGATYWNEGO ROZPATRZENIA WNIOSKU 
O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE?

Odmowa przyznania świadczenia jed-
norazowego następuje w drodze de-
cyzji. Od decyzji w sprawie świadczenia 
300 zł przysługuje odwołanie do Samo-
rządowego Kolegium Odwoławczego 

(SKO), w terminie 14 dni od dnia dorę-
czenia decyzji. Od decyzji SKO przysłu-
guje również skarga do wojewódzkiego 
sądu administracyjnego w terminie 30 
dni od dnia doręczenia decyzji.

W JAKI SPOSÓB NASTĘPUJE WYPŁATA
ŚWIADCZENIA JEDNORAZOWEGO?

Świadczenie jednorazowe przekazywa-
ne jest na numer rachunku bankowego 
w Polsce, który zostanie wskazany we 
wniosku. W przypadku nieposiadania 

przez osobę uprawnioną rachunku 
bankowego, świadczenie może zostać 
wypłacone w gotówce, do rąk osoby 
uprawnionej.

CZAS REALIZACJI I OPŁATY

Wniosek o świadczenie jednorazowe 
jest wolny od opłat. Przyznanie przez 
wójta, burmistrza lub prezydenta mia-
sta jednorazowego świadczenia pie-

niężnego w wysokości 300 zł następuje 
bez zbędnej zwłoki i nie wymaga wyda-
nia decyzji administracyjnej.
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ЗАЯВА ПРО ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ 
ДОПОМОГИ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ
Громадяни України, які прибули до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями в цій кра-
їні та були внесені до реєстру PESEL, мають право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги у 
розмірі 300 злотих на особу, призначені для утримання, зокрема для покриття витрат на харчування, одяг, 
взуття, особистий догляд та житло.

ХТО МОЖЕ ПОДАТИ ЗАЯВУ ПРО ОТРИМАННЯ
ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ?

Заяву про отримання одноразової до-
помоги можуть подати:
• громадянин України,
• неукраїнське подружжя громадя-
нина України, яке не є громадянином 
Польщі, а також не є громадянином 
іншої, окрім Польщі, країни-члена Єв-
ропейського Союзу,
• громадянин України з Картою поляка 
або член найближчої родини грома-
дянина України з Картою поляка,
за умови, що вони внесені до реєстру 
PESEL та в період з 24 лютого 2022 
року вони легально в’їхали на терито-
рію Польщі з території України у зв’яз-
ку з бойовими діями, що ведуться на 
території цієї держави, та заявляють 
про намір залишитися в Польщі.
ВАЖЛИВО! Перебування в Польщі є 
законним протягом 18 місяців, рахую-
чи з 24 лютого 2022 року, тобто до 24 
серпня 2023 року - для громадян Укра-
їни, їх подружжя, які не мають грома-
дянства України, а також членів най-
ближчої родини громадянина України 

з Картою поляка, які легально в’їхали 
з України до Польщі після 23 лютого 
2022 року у зв’язку з бойовими діями 
і хочуть залишитися в Польщі. Виїзд 
цих осіб з Польщі на термін понад 1 
місяць позбавляє їх права визнавати 
їх перебування на території Польщі за-
конним і суміжних з цим прав, крім ви-
падків, коли вони були направлені за 
кордон суб’єктами, що діють у Польщі, 
для виконання робіт чи надання по-
слуг, крім випадків, коли вони були 
направлені за кордон суб’єктами, що 
діють у Польщі, для виконання робіт 
чи надання послуг.
ВАЖЛИВО! Заяву можуть подати осо-
би, які не мають Дозволу на постійне 
проживання, дозволу на тимчасове 
проживання, дозволу на проживання 
довгострокового резидента Європей-
ського Союзу, статусу біженця, додат-
кового захисту, дозволу на толерант-
не перебування та які не подали заяву 
про міжнародний захист або не заяви-
ли про свій намір подати таку заяву.

ДЕ І ЯК ПОДАТИ ЗАЯВУ ПРО ОДНОРАЗОВУ
ВИПЛАТУ?

Органом, до компетенції якого відне-
сено одноразову грошову допомогу, 
є голова ґміни, бурмістр, мер міста за 
місцем проживання особи, яка має 
право на отримання допомоги. Голо-
ва ґміни, бурмістр, мер міста можуть 
уповноважити, зокрема, керівника 
центру соціального захисту населен-
ня для вирішення питань, пов’язаних з 
виплатою одноразової допомоги.
Від імені недієздатної або обмежено 
дієздатної особи заяву подає один із 
батьків, опікун, куратор, тимчасовий 

опікун або особа, яка фактично опіку-
ється дитиною.
ВАЖЛИВО! Форма офіційної заяви 
про виплату одноразової грошової 
допомоги у розмірі 300 злотих грома-
дянам України відсутня. Шаблони, які 
застосовуються в окремих ґмінах мо-
жуть дещо відрізнятися. Заяву можна 
завантажити з веб-сайту або отрима-
ти безпосередньо в управлінні ґміни, 
компетентному за місцем проживання 
уповноваженої особи.

ЩО ПОТРІБНО ПІДГОТУВАТИ?

Щоб заповнити заяву про отримання 
одноразової допомоги, вам потрібно:
• польський ідентифікаційний номер 
PESEL,
• документ, що підтверджує законний 

в’їзд на територію Польщі в період з 
24 лютого 2022 року.
• бажано мати номер банківського 
рахунку в Польщі.

ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ СЛІД ПОДАВАТИ В ЗАЯВІ
НА ОДНОРАЗОВУ ДОПОМОГУ?

Для подання заяви про виплату одно-
разової грошової допомоги необхід-
но надати наступну інформацію:
1) ім’я (імена);
2) прізвище;
3) громадянство;
4) стать;
5) вид документа, що є підставою для 
перетину кордону;

6) серія та номер документа, що є під-
ставою для перетину кордону;
7) відомості про дату в’їзду на терито-
рію Республіки Польща;
8) адреса проживання;
9) контактні дані, включаючи номер 
телефону або адресу електронної по-
шти - за наявності;
10) номер PESEL.

ЯКИЙ РОЗМІР ОДНОРАЗОВОЇ ДОПОМОГИ?

Одноразова допомога виплачується в 
розмірі 300 злотих і призначатиметь-
ся кожному громадянину України, по-
дружжю громадянина України, який 

не має громадянства України, або чле-
ну найближчої родини громадянина 
України, який має Карту поляка, який 
відповідає вимогам та подає заяву.

НА ЩО МОЖНА ВИТРАТИТИ ОДНОРАЗОВУ 
ДОПОМОГУ?

Допомога у вигляді одноразової 
грошової виплати у розмірі 300 зло-
тих на особу може бути спрямована, 
наприклад, на придбання продуктів 
харчування, одягу, взуття, засобів 
особистої гігієни та плати за житло. 
Положення не вводять жодної вимо-
ги щодо документального підтвер-

дження цих витрат або процедури 
контролю з боку ґміни, на що витра-
чено допомогу.
ВАЖЛИВО! Одержувач допомоги у 
розмірі 300 злотих не повинен збира-
ти рахунки та квитанції.

ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ВИПЛАТА

Заява про отримання одноразової 
допомоги є безкоштовною. Надання 
головою ґміни, бурмістром чи місь-
ким головою одноразової грошової 

допомоги у розмірі 300 злотих відбу-
вається без зайвих зволікань і не по-
требує винесення адміністративного 
рішення.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ЗАЯВУ ПРО ОТРИМАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ 
ДОПОМОГИ ВІДХИЛЕНО?

Відмова у наданні одноразової допо-
моги відбувається шляхом прийняття 
рішення. Рішення в справі невиплати 
допомоги у розмірі 300 злотих може 
бути оскаржене до Апеляційного 
суду місцевого самоврядування (SKO) 

протягом 14 днів з дня вручення рі-
шення. Рішення апеляційного суду 
місцевого самоврядування також 
може бути оскаржене до воєводсько-
го адміністративного суду протягом 
30 днів з дня вручення рішення.

ЯК ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОДНОРАЗОВИЙ ПЛАТІЖ?

Одноразова допомога перерахову-
ється на номер банківського рахунку 
в Польщі, який буде вказано в заяві. 
Якщо уповноважена для одержан-

ня допомоги особа не має рахунку в 
банку, допомога може бути виплаче-
на уповноваженій особі готівкою.
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ZGŁOSZENIE BUDOWY 
LUB INNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Nie każde przedsięwzięcie związane z budową obiektu wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia 
na budowę. Często budowa niewielkich obiektów takich jak garaż, altana lub pomieszczenie gospodarcze 
wymaga jedynie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych w urzędzie.

Obowiązek zgłoszenia spoczywa na Inwestorze. Inwestorem może być: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposia-
dająca osobowości prawnej. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika.

Zgłoszenia wymaga budowa m.in.:
• wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub 
działkach, na których zostały zaprojektowane;
• wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy 
do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na 
działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a bu-
dowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb 
mieszkaniowych inwestora;
•  oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
• zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojem-
ności do 10 m3;
• wolno stojących: parterowych budynków gospodarczych, ga-
raży, wiat - o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna 
liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na 
każde 500 m2 powierzchni działki;
• przydomowych: ganków, oranżerii (ogrodów zimowych) - 
o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych 
obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 
m2 powierzchni działki;
• wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidu-
alnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego 
wypoczynku, o powierzchni zabudowy: do 35 m2,
albo powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości 
elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 
2 m - przy czym liczba tych budynków na działce nie może być 
większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki;
•  ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m;
•  przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudo-
wy powyżej 35 m2;
• przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanaliza-
cyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych
• stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 
stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 110 i 1093), z wyłączeniem infrastruktury ła-
dowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 
2 pkt 3 tej ustawy;
• obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzu-
pełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki 
siedliskowej: płyt do składowania obornika, szczelnych zbiorni-
ków na gnojówkę lub gnojowicę, naziemnych silosów na mate-
riały sypkie, o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 
m, silosów na kiszonkę;
• stawów i zbiorników wodnych o powierzchni przekraczającej 

W JAKIEJ SYTUACJI NALEŻY DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

Zgłoszenia dokonuje się w organie administracji architekto-
niczno-budowlanej.                                  
W większości przypadków organem administracji archi-
tektoniczno-budowlanej właściwym do załatwienia spra-
wy będzie starosta (w miastach na prawach powiatu rolę 
starosty pełni prezydent miasta). Natomiast, w przypadku 
niektórych inwestycji (przykładowo zjazdów z dróg krajo-

W celu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych 
należy czytelnie wypełnić formularz zgłoszenia. Konieczne 
będzie wskazanie danych dotyczących: inwestora (w tym 
danych do korespondencji), pełnomocnika (jeżeli inwestor 
zamierza działać przez pełnomocnika), miejsca, rodzaju, 
sposobu i zakresu planowanych robót budowlanych, a także 
wskazać termin rozpoczęcia robót budowlanych.

WAŻNE! Jako termin rozpoczęcia robót budowlanych nale-
ży wskazać termin realny do wykonania. Powinno się przy 
tym uwzględniać termin na rozpatrzenie zgłoszenia, który 
wynosi 21 dni . Rozpoczęcie robót budowlanych przed 
upływem wskazanego 21-dniowego terminu stanowi 
naruszenie prawa (z wyjątkiem sytuacji, gdy organ wydaje 
zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu).

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

W przypadku dokonywania zgłoszenia przez pełnomocni-
ka, pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
Opłata skarbowa pobierana jest również od przyjęcia 
zgłoszenia dotyczącego budowy sieci: elektroenergetycz-
nych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 
1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych oraz 
gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 
(o długości powyżej 1 kilometra – 2143 zł, o długości do 
1 kilometra – 105 zł), a także wolno stojących budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddzia-
ływania mieści się w całości na działce lub działkach, na 
których zostały zaprojektowane (1 zł za każdy m2 niemiesz-
kalnej powierzchni użytkowej, ale nie więcej niż 539 zł).
Organ ma 21 dni (od dnia doręczenia) na rozpatrzenie 
zgłoszenia.

1000 m2 i nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości nieprzekra-
czającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych.
•  sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamiono-
we nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepl-
nych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
•  tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale 
z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne 
miejsce - w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż 
przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określone-
go w zgłoszeniu;
•  pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej 
od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m;
•  instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiorni-
kiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji 
gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
•  kanalizacji kablowej;
•  boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących 
do rekreacji;
•  zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingo-
wych na tych drogach;
•  kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1376 i 1595), w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi;
•  niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z za-
daszeniem;
•  podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;
•  obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
•  stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania 
gazu do 10 m3;

WAŻNE! Pozwolenie na budowę będzie wymagane, w przy-
padku gdy:
• inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko;
• inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
obszar Natura 2000;
• roboty budowlane mają być wykonywane przy obiekcie wpisa-
nym do rejestru zabytków
• budowa lub roboty budowlane będą wykonywane na obszarze 
wpisanym do rejestru zabytków - do zgłoszenia dołącz pozwole-
nie wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonywanie 
robót budowlanych w otoczeniu zabytku.

Organ wyda decyzję o sprzeciwie w przypadku gdy:
•  inwestor nie uzupełni braków w zgłoszeniu;
•  zgłoszona budowa lub roboty budowlane wyma-
gają pozwolenia na budowę;
• inwestycja jest niezgodna z ustaleniami miejsco-
wego planu zagospodarowania terenu albo decyzją 
o warunkach zabudowy lub decyzją o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz innymi 
aktami prawa miejscowego lub innymi przepisami;
• zgłoszenie dotyczy budowy obiektów tymcza-
sowych (niepołączonych trwale z gruntem i prze-
widzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne 
miejsce w terminie podanym w zgłoszeniu, ale nie 
później niż 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy 
określonego w zgłoszeniu) w miejscu, w którym taki 
obiekt istnieje.

KTO ZGŁASZA?

GDZIE I W JAKI SPOSÓB NALEŻY DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

wych i wojewódzkich) właściwym organem do zgłoszenia 
budowy lub innych robót budowlanych będzie wojewoda.

Zgłoszenia można dokonać:
•  w urzędzie,
•  za pośrednictwem poczty, 
• przez internet (wymaga posiadania profilu zaufanego).

Do zgłoszenia (w każdym przypadku) należy dołączyć 
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie składa 
inwestor albo osoba upoważniona do złożenia takiego 
oświadczenia w imieniu inwestora. 

Ponadto, w przypadku niektórych robót budowlanych, na-
leży dołączyć:
•  odpowiednie szkice lub rysunki - w zależności od potrzeb
• pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołą-
czenia wynika z przepisów odrębnych ustaw
• pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz 
z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli in-
westor działa przez pełnomocnika.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

W JAKIM TERMINIE NALEŻY DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

CZAS REALIZACJI I OPŁATY

W JAKICH SYTUACJACH ORGAN MOŻE WNIEŚĆ SPRZECIW?

Od wydanej decyzji o sprzeciwie na wykonanie robót 
budowlanych zawartych w zgłoszeniu przysługuje od-
wołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem 
organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji.

JAK MOŻNA ODWOŁAĆ SIĘ OD DECYZJI O SPRZECIWIE?

W przypadku niedokonania zgłoszenia albo rozpoczęcia robót budowlanych przed upływem terminu na wniesienie sprzeci-
wu, organ może uznać obiekt za samowolę budowlaną, co może wiązać się z koniecznością rozbiórki obiektu albo przepro-
wadzeniem postępowania legalizacyjnego i poniesienia opłat z tym związanych.

KONSEKWENCJE NIEDOKONANIA ZGŁOSZENIA

W przypadku zmiany inwestora (na przykład w wyniku zmiany właściciela nieruchomości), po spełnieniu pewnych warunków 
możliwe jest przeniesienie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych na inny podmiot, w drodze decyzji właściwego 
organu, który przyjął zgłoszenie.

PRZENIESIENIE NA RZECZ INNEGO PODMIOTU 
PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE ZGŁOSZENIA 

W powyższym terminie organ może wydać:
•  postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia (wówczas inwe-
stor będzie musiał uzupełnić zgłoszenie; nałożenie takiego 
obowiązku przerywa bieg powyższego terminu)
•  decyzję o sprzeciwie (od decyzji takiej przysługuje odwoła-
nie do organu wyższej instancji).

Jeżeli w powyższym terminie organ nie wniesie sprzeciwu, 
inwestor może rozpocząć roboty budowlane. Brak sprzeci-
wu stanowi więc milczącą zgodę na roboty budowlane.

Organ może z urzędu, przed upływem powyższego terminu, 
wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprze-
ciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia 
sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót bu-
dowlanych.

Dodatkowo w decyzji o sprzeciwie organ może na-
kazać uzyskanie pozwolenia na budowę dla robót 
budowlanych, które co do zasady wymagają jedy-
nie zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub 
spowodować:
•  zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
•  pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowa-
nia zabytków,
•  pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
•  wprowadzenie i zwiększenie ograniczeń lub uciążli-
wości dla terenów sąsiednich (gdy inwestycja oddzia-
łuje na sąsiednie działki).

Jeśli organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszenia był 
wojewoda, inwestorowi przysługuje odwołanie od decyzji 
o sprzeciwie do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, 
za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 
14 dni od dnia doręczenia decyzji.
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ZGŁOSZENIE NABYCIA I ZBYCIA POJAZDU
Z przeniesieniem własności pojazdu związany jest obowiązek nałożony na właściciela 
pojazdu zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu starosty, właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania zgłaszającego.

W JAKIEJ SYTUACJI NALEŻY 
DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

Zgłoszenie dotyczy nabycia i zbycia pojazdu, czyli przykładowo 
sprzedając, kupując, przekazując lub otrzymując samochód w da-
rowiźnie, należy powiadomić o tym odpowiedni urząd.

Obowiązek zgłoszenia spoczywa na właścicielu pojazdu. Zbycie 
zgłasza dotychczasowy właściciel, natomiast nabycie zgłasza nowy 
właściciel samochodu. Zbycie lub nabycie zgłaszają zatem obie 
strony – zarówno dotychczasowy, jak i nowy właściciel pojazdu. 
Zgłoszenia można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika.

KTO ZGŁASZA?

Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu zgłasza się w Wydziale 
Komunikacji Starostwa Powiatowego właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania zgłaszającego. 
W przypadku miast na prawach powiatu (przykładowo Kraków) 
zgłoszenia należy dokonać w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta.

Zgłoszenia można dokonać:
• w urzędzie,
• za pośrednictwem poczty, 
• przez internet (wymaga posiadania profilu zaufanego).

GDZIE I W JAKI SPOSÓB 
NALEŻY DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

W celu zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu należy przygotować:
• dowód osobisty lub paszport,
• kopię dokumentu, który potwierdza przeniesienie własności po-
jazdu, na przykład umowy sprzedaży albo umowy darowizny.

WAŻNE! Nie ma wzoru urzędowego zawiadomienia o nabyciu lub 
zbyciu pojazdu. Wzory wniosków stosowane w poszczególnych 
urzędach mogą się różnić. Wniosek można pobrać ze strony inter-
netowej lub otrzymać bezpośrednio w urzędzie.

JAKIE DOKUMENTY 
NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

1) oznaczenie zgłaszającego – w przypadku osób fizycznych będzie 
to imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, 
numer PESEL;
2) wskazanie organu – należy wskazać do kogo kierowane jest 
zgłoszenie;
3) cel zgłoszenia – należy określić, jakie zmiany są zgłaszane (na-
bycie lub zbycie) i jakiego pojazdu one dotyczą. Należy również 
podać dane nowego właściciela, a także wskazać datę powstania 
zmiany;
4) podstawa zgłoszenia – należy wskazać i załączyć dokument bę-
dący podstawą zgłoszenia, jego numer oraz datę wydania;
5) podpis - zgłoszenie wymaga własnoręcznego podpisu.

CO POWINNO ZAWIERAĆ ZGŁOSZENIE?

Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu należy złożyć w ter-
minie 30 dni, liczonym od dnia dokonania czynności, przykładowo 
od dnia podpisania umowy przenoszącej własność pojazdu.

WAŻNE! W związku z pandemią – od dnia 1 lipca 2021 r. wydłużo-
no termin na dokonanie zgłoszenia do 60 dni. Wydłużony termin 
będzie obowiązywał do dnia odwołania stanu zagrożenia epide-
micznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. 

W JAKIM TERMINIE 
NALEŻY DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

Od zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu nie pobiera się opłaty. 
W przypadku dokonywania zgłoszenia przez pełnomocnika, po-
bierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
Przyjęcie zgłoszenia następuje bez zbędnej zwłoki, chyba że zgło-
szenie zawiera braki.

CZAS REALIZACJI I OPŁATY

Za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu 
pojazdu w ustawowym terminie przewidziano karę w wysokości 
od 200 do 1000 zł.

KONSEKWENCJE 
NIEDOKONANIA ZGŁOSZENIA
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ZGŁOSZENIE ZMIAN W EWIDENCJI
GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Ewidencja gruntów i budynków obejmuje dane o charakterze przedmiotowym (dotyczące gruntów, budynków 
i lokali) oraz dane o charakterze podmiotowym (dotyczące właścicieli nieruchomości lub podmiotów władających 
lub gospodarujących nimi). Właściciele nieruchomości mają obowiązek zgłaszania zmian danych objętych 
ewidencją gruntów i budynków staroście, właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

W JAKIEJ SYTUACJI NALEŻY DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

Zgłoszenie dotyczy zmian danych ob-
jętych ewidencją gruntów i budynków, 
czyli przykładowo informacji dotyczą-
cych: 
• gruntów - ich położenia, granic, po-
wierzchni, rodzajów użytków grunto-
wych oraz ich klas bonitacyjnych, ozna-
czenia ksiąg wieczystych lub zbiorów 
dokumentów, jeżeli zostały założone dla 
nieruchomości, w skład której wchodzą 
grunty, informacje dotyczące umów 
dzierżawy; 
• budynków - ich położenia, przezna-
czenia, funkcji użytkowych i ogólnych 
danych technicznych;
• lokali - ich położenia, funkcji użytko-
wych oraz powierzchni użytkowej;
• właścicieli nieruchomości lub podmio-
tów władających lub gospodarujących 
nieruchomościami i miejsca ich stałego 
pobytu (adresu zameldowania, adresu 
do korespondencji).

Obowiązek zgłoszenia spoczywa na 
właścicielu nieruchomości. W przypad-
ku nieruchomości stanowiących wła-
sność Skarbu Państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego – obowiązek 
zawiadamiania o zmianach spoczywa 
również na podmiotach, w których wła-
daniu lub gospodarowaniu, znajdują się 
te nieruchomości,
Ponadto w przypadku gruntów, dla któ-

KTO ZGŁASZA?

Zawiadomienie o zmianie danych ob-
jętych ewidencją gruntów i budynków 
zgłasza się w Starostwie Powiatowym wła-
ściwym ze względu na miejsce położenia 
nieruchomości. 
W przypadku miast na prawach powiatu 
(przykładowo Kraków) zgłoszenia nale-
ży dokonać w Urzędzie Miasta.

GDZIE I W JAKI SPOSÓB NALEŻY DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

1) oznaczenie zgłaszającego – w przy-
padku osób fizycznych będzie to imię, 
nazwisko, adres zamieszkania, adres do 
korespondencji, numer PESEL;
2) wskazanie organu – należy wskazać 
do kogo kierowane jest zgłoszenie;
3) cel zgłoszenia – należy określić, jakie 
zmiany są zgłaszane i jakiej nierucho-
mości one dotyczą. Należy podać dane 
identyfikacyjne nieruchomości: numer 
działki, obręb ewidencyjny, numer księ-

Zawiadomienie o zmianie danych ob-
jętych ewidencją gruntów i budynków 

W celu zgłoszenia zmian danych obję-
tych ewidencją gruntów i budynków na-
leży przygotować oryginały lub odpisy 
dokumentów stanowiących podstawę 
wprowadzenia zmiany.

Wprowadzenie zmian w ewidencji 
gruntów i budynków w drodze czyn-
ności materialno-technicznej nie pod-
lega opłacie skarbowej. W przypadku, 
gdy aktualizacja ewidencji gruntów 
i budynków wymagała będzie wydania 
decyzji administracyjnej, pobierana jest 
opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

W przypadku dokonywania zgłoszenia 
przez pełnomocnika, pobierana jest 
opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Aktualizacji operatu ewidencyjnego 
dokonuje się niezwłocznie, nie później 
niż w terminie 30 dni od dnia otrzyma-
nia przez starostę odpowiednich doku-
mentów określających zmiany danych 
ewidencyjnych.

Od wydanej decyzji administracyjnej 
przysługuje odwołanie do Wojewódz-
kiego Inspektora Nadzoru Geodezyjne-

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

CO POWINNO ZAWIERAĆ ZGŁOSZENIE?

W JAKIM TERMINIE NALEŻY DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

CZAS REALIZACJI I OPŁATY

JAK MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

WAŻNE! Obowiązek zawiadomienia nie 
dotyczy zmian danych objętych ewiden-
cją gruntów i budynków wynikających 
z aktów normatywnych, prawomocnych 
orzeczeń sądowych, decyzji administra-
cyjnych, aktów notarialnych, materia-
łów zasobu, wpisów w innych rejestrach 
publicznych oraz dokumentacji archi-
tektoniczno-budowlanej przechowywa-
nej przez organy administracji architek-
toniczno-budowlanej. Sądy, notariusze 
i właściwe organy przesyłają staroście 
odpisy dokumentów, z których wynika-
ją zmiany danych w ewidencji. Wówczas 
aktualizacja danych następuje z urzędu 
i nie jest wymagane złożenia przez wła-
ściciela zgłoszenia.

rych ze względu na brak księgi wieczy-
stej, zbioru dokumentów albo innych 
dokumentów nie można ustalić ich 
właścicieli, zgłoszenia zmian danych ob-
jętych ewidencją gruntów i budynków 
mają obowiązek dokonać osoby, które 
władają tymi gruntami na zasadach sa-
moistnego posiadania.
Zgłoszenia można dokonać osobiście 
lub przez pełnomocnika.

Zgłoszenia można dokonać:
•  w urzędzie,
•  za pośrednictwem poczty, 
•  przez internet (wymaga posiadania 
profilu zaufanego).

WAŻNE! Nie ma wzoru urzędowego 
zgłoszenia zmian w ewidencji gruntów 
i budynków. Wzory wniosków stosowa-
ne w poszczególnych urzędach mogą 
się różnić. Wniosek można pobrać ze 
strony internetowej lub otrzymać bez-
pośrednio w urzędzie.

gi wieczystej (jeśli jest prowadzona dla 
danej nieruchomości), adres nierucho-
mości, a także wskazać datę powstania 
zmiany i określić na czym zmiana polega;
4) podstawa zgłoszenia – należy wska-
zać i załączyć dokument będący pod-
stawą zgłoszenia, jego numer oraz datę 
wydania;
5) podpis - zgłoszenie wymaga własno-
ręcznego podpisu.

należy złożyć w terminie 30 dni, liczo-
nym od dnia powstania tych zmian.

Zmiany w ewidencji gruntów wprowa-
dzane są w drodze czynności material-
no-technicznej lub w drodze decyzji 
administracyjnej. W drodze czynności 
materialno-technicznej wprowadzane 
są zmiany na podstawie m.in. przepi-
sów prawa, wpisów w księgach wie-
czystych, prawomocnych orzeczeń 
sądu, ostatecznych decyzji administra-
cyjnych, aktów notarialnych. W po-
zostałych przypadkach organ wydaje 
decyzje administracyjną. Odmowa 
wprowadzenia zgłaszanej zmiany 
w ewidencji gruntów i budynków na-
stępuje w drodze decyzji administra-
cyjnej.

go i Kartograficznego za pośrednictwem 
organu, który wydał decyzję, w terminie 
14 dni od dnia doręczenia decyzji.


