
Jak otrzymać numer PESEL w Urzędzie Gminy Osina. 

 

1. Umów wizytę w urzędzie – telefon 508 499 549. Bez wcześniejszego umówienia 

możesz trafić na kolejkę i oczekiwać na nadanie numeru PESEL.  

2. Zrób zdjęcie – zdjęcie możesz zrobić u dowolnego fotografa. Jeśli chcesz wykonać 

zdjęcie bezpłatnie, musisz z Urzędu Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina, pokój nr 

102 pobrać „zlecenie wykonania fotografii”. Z tym dokumentem będziesz mógł 

wykonać bezpłatne zdjęcie u fotografa w Nowogardzie.  

3. Przyjdź do urzędu w dniu umówionej wizyty. Nadawanie numeru PESEL odbywa się  

w pokoju nr 14. Jeśli wcześniej wypełnisz wniosek o numer PESEL nadanie numeru 

odbędzie się szybciej.  

4. Zabierz do urzędu również: 

a) Paszport, paszport wewnętrzny lub dowód osobisty, albo inny dokument ze 

zdjęciem, w przypadku dzieci może to być akt urodzenia. Dokumentów tych nie 

musisz tłumaczyć. Jeśli nie masz żadnego dokumentu, powiedz o tym urzędnikowi 

podczas obsługi. 

b) zdjęcie, które zrobiłeś wcześniej u fotografa. 

Jeśli chcesz uzyskać jednocześnie profil zaufany: 

a) zabierz ze sobą telefon (musi być z polskim numerem telefonu), 

b) przygotuj adres swojej poczty e-mail.  

5. Podczas obsługi wprowadzimy Twoje dane do systemu elektronicznego, pobierzemy 

odciski palców (dzieciom do 12 roku życia nie pobieramy odcisków) i zeskanujemy 

zrobione wcześniej zdjęcie. 

6. Otrzymasz: 

a) Numer PESEL, 

b) Elektroniczny dokument potwierdzający tożsamość, dostępny w Twoim telefonie, 

którym będziesz mógł się wylegitymować we wszystkich urzędach, szkołach, u 

lekarza itd. 

Osoby dorosłe mogą uzyskać także podpis elektroniczny (Profil Zaufany) - dzięki 

któremu będziesz mógł elektronicznie składać wnioski w polskich urzędach (np. o 

pomoc finansową).  

 

 

 

 

 

 

 



Як отримати номер PESEL в Гміні Осіна. 

 

1. Запишіться на прийом в офіс - телефон 508 499 549. Без попереднього запису ви 

можете стати в чергу і чекати, поки вам видають номер PESEL. 

2. Сфотографуй - сфотографувати можна у будь-якого фотографа. Якщо ви бажаєте 

безкоштовно сфотографуватись, ви повинні в офісі ґміни Осіна, Осіна 62, 72-221 

Осіна, к. 102 завантажити «фотозамовлення». За допомогою цього документа ви 

зможете безкоштовно сфотографуватися з фотографом в Новогарді. 

3. Приходьте в офіс у день прийому. Присвоєння номера PESEL відбувається в кімнаті 

№ 14. Якщо ви заповните заявку на номер PESEL заздалегідь, номер буде 

присвоєно швидше. 

4. Візьміть в офіс також: 

а) Паспорт, внутрішній паспорт або посвідчення особи, або інший документ із 

фотографією, у випадку дітей це може бути свідоцтво про народження. Вам не 

потрібно перекладати ці документи. Якщо у вас немає жодного документа, будь 

ласка, повідомте клерка під час обробки. 

б) фото, яке ви зробили раніше у фотографа. 

 Якщо ви хочете одночасно отримати надійний профіль: 

а) візьміть з собою телефон (він має бути з польським номером телефону), 

б) підготуйте свою адресу електронної пошти. 

5. Під час обслуговування ми внесемо ваші дані в електронну систему, візьмемо 

відбитки пальців (у дітей до 12 років відбитки пальців не знімаємо) та відскануємо 

зроблену раніше фотографію. 

6. Ви отримаєте: 

а) номер PESEL, 

б) Електронний документ, що підтверджує вашу особу, наявний у вашому телефоні, 

за яким ви можете ідентифікувати себе в усіх офісах, школах, лікарях тощо. 

Дорослі також можуть отримати електронний підпис (довірений профіль), завдяки 

якому ви зможете подавати заявки в електронному вигляді до польських офісів 

(наприклад, для отримання фінансової допомоги). 

 

 

 

 

 

 

 

 


