
ZADANIE PUBLICZNE REALIZOWANE NA ZLECENIE MIASTA KRAKOWA, FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL

Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na !atw" identy#kacj$ osoby, która go posiada. Numer PESEL zawiera dat$ urodzenia, numer porz"d-
kowy, oznaczenie p!ci oraz liczb$ kontroln".
Z praktycznych wzgl$dów Ukrai%com rekomenduje si$ wyst"pienie z wnioskiem o nadanie numeru PESEL. Numer PESEL b$dzie potrzebny do z!o&enia wniosków o udzie-
lenie 'wiadcze% z pomocy spo!ecznej, u!atwi korzystanie z opieki zdrowotnej, zapisanie dzieci do szko!y, przedszkola lub &!obka, a tak&e do dope!nienia formalno'ci zwi"-
zanych z podj$ciem pracy oraz prowadzeniem dzia!alno'ci gospodarczej. Z!o&enie wniosku o udzielenie numeru PESEL rejestruje tak&e pobyt w Polsce obywatela Ukrainy 
uciekaj"cego przed wojn", w przypadku gdy jego wjazd nie zosta! uprzednio zarejestrowany przez komendanta placówki Stra&y Granicznej podczas kontroli granicznej.

Wniosek o nadanie numeru PESEL mo!e z"o!y#:
• obywatel Ukrainy,
• nieposiadaj$cy obywatelstwa ukrai%skie-
go ma"!onek obywatela Ukrainy, który nie 
jest obywatelem polskim, ani obywatelem 
innego ni! Polska pa%stwa cz"onkowskiego 
Unii Europejskiej,
• obywatel Ukrainy posiadaj$cy Kart& Pola-
ka lub cz"onek najbli!szej rodziny obywatela 
Ukrainy posiadaj$cego Kart& Polaka,
o ile w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. 
przybyli legalnie do Polski z terytorium 
Ukrainy w zwi$zku z dzia"aniami wojennymi 
prowadzonymi na terytorium tego pa%stwa 
i deklaruj$ zamiar pozostania w Polsce.
WA(NE! Wniosek mog$ z"o!y# osoby nie-
posiadaj$ce zezwolenia na pobyt sta"y, ze-
zwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na 
pobyt rezydenta d"ugoterminowego Unii 
Europejskiej, statusu uchod'cy, ochrony 
uzupe"niaj$cej, zgody na pobyt tolerowany 
oraz które nie z"o!y"y wniosku o udzielenie 
ochrony mi&dzynarodowej lub nie zadekla-
rowa"y zamiaru z"o!enia takiego wniosku.

Wniosek o nadanie numeru PESEL nale!y 
z"o!y# osobi(cie w siedzibie dowolnego or-
ganu wykonawczego gminy (wójta, burmi-
strza, prezydenta miasta) w Polsce, w formie 
papierowej i opatrzy# w"asnor&cznym, czy-
telnym podpisem. W przypadku k"opotów 
z wype"nieniem wniosku, wniosek pomog$ 
wype"ni# pracownicy urz&du na podstawie 
danych podanych przez wnioskodawc&. 
W przypadku osoby, która ze wzgl&du na 
stan zdrowia lub niepe"nosprawno(# nie 
jest w stanie osobi(cie z"o!y# wniosku w sie-
dzibie organu gminy, organ gminy zapew-
nia mo!liwo(# z"o!enia wniosku w miejscu 
pobytu tej osoby.
W imieniu osoby nieposiadaj$cej zdolno(ci 
do czynno(ci prawnych lub posiadaj$cej 

Przy sk"adaniu wniosku o nadanie numeru 
PESEL trzeba ponadto okaza# dokument 
podró!y, Kart& Polaka lub inny dokument ze 
zdj&ciem umo!liwiaj$cy ustalenie to!samo-
(ci. W przypadku osób poni!ej 18. roku !ycia, 
równie! dokument potwierdzaj$cy urodzenie.
WA(NE! Potwierdzenie to!samo(ci mo!e 
nast$pi# na podstawie dokumentu uniewa!-
nionego, je!eli umo!liwia on ustalenie to!sa-
mo(ci osoby. W przypadku braku dokumen-
tów trzeba z"o!y# o(wiadczenie, pod rygorem 
odpowiedzialno(ci karnej za sk"adanie fa"szy-
wych o(wiadcze%.
Do wniosku do"$cza si& 1 kolorowe, aktualne 
zdj&cie biometryczne osoby, której dotyczy 
wniosek o nadanie numeru PESEL. Zdj&cie 
musi posiada# wymiary 35x45 mm, by# wy-
konane na jednolitym jasnym tle, z równo-
miernym o(wietleniem, mie# dobr$ ostro(# 
oraz odwzorowywa# naturalny kolor skóry, 
obejmowa# wizerunek od wierzcho"ka g"o-
wy do górnej cz&(ci barków, tak aby twarz 

WA(NE! Osoby spe"niaj$ce powy!sze warun-
ki, którym numer PESEL nadano przed dniem 
12.03.2022 r., mog$ z"o!y# wniosek o nadanie 
w rejestrze PESEL statusu cudzoziemca ozna-
czonego jako „UKR” i wprowadzenie ich da-
nych do Rejestru obywateli Ukrainy, którym 
nadano numer PESEL.
WA(NE! Pobyt w Polsce jest legalny przez 
18 miesi&cy, licz$c od dnia 24 lutego 2022 
r., czyli do dnia 24 sierpnia 2023 r. - dla oby-
wateli Ukrainy, ich ma"!onków nieposiada-
j$cych obywatelstwa ukrai%skiego, a tak!e 
cz"onków najbli!szej rodziny obywatela 
Ukrainy posiadaj$cego Kart& Polaka, którzy 
wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po dniu 
23 lutego 2022 r. w zwi$zku z dzia"aniami 
wojennymi i chc$ pozosta# w Polsce. Wyjazd 
tych osób z Polski na okres powy!ej 1 mie-
si$ca pozbawia ich uprawnienia do uznania 
ich pobytu na terytorium Polski za legalny 
i uprawnie% z tym zwi$zanych, chyba !e zo-
sta"y skierowane do wykonywania pracy lub 
us"ug za granic$ przez podmioty prowadz$-
ce dzia"alno(# w Polsce.

GDZIE I W JAKI SPOSÓB SK!ADA SI" WNIOSEK
O NADANIE NUMERU PESEL?

ograniczon$ zdolno(# do czynno(ci praw-
nych ubiegaj$cej si& o nadanie numeru 
PESEL wniosek sk"ada jedno z rodziców, 
opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub 
osoba sprawuj$ca faktyczn$ piecz& nad 
dzieckiem. Z"o!enie wniosku wymaga jed-
nak obecno(ci takiej osoby przy sk"adaniu 
wniosku.
WA(NE! Dziecko do 12. roku !ycia nie musi 
by# obecne przy sk"adaniu wniosku - z wy-
j$tkiem sytuacji, w której jego to!samo(# 
b&dzie ustalana w oparciu o)o(wiadczenie.
WA(NE! Formularz wniosku w wersji dwu-
j&zycznej mo!na pobra# z internetu lub te! 
otrzyma# bezpo(rednio w urz&dzie gminy. 
Wniosek nale!y wype"ni# czytelnie, wielkimi 
literami, w alfabecie "aci%skim.

zajmowa"a 70–80% fotogra*i. Ponadto oso-
ba na fotogra*i musi patrze# na wprost oraz 
mie# naturalny wyraz twarzy, zamkni&te usta, 
twarz nie mo!e by# przys"oni&ta w"osami, wi-
doczne musz$ by# brwi, oczy i 'renice. Zdj&cie 
wykonuje si& bez nakrycia g"owy i okularów 
z ciemnymi szk"ami, tak aby odzwierciedli# 
w sposób niebudz$cy uzasadnionych w$tpli-
wo(ci wizerunek twarzy osoby.
WA(NE! Osoba z wrodzonymi lub nabyty-
mi wadami narz$du wzroku mo!e do"$czy# 
fotogra*& przedstawiaj$c$ j$ w okularach 
z ciemnymi szk"ami. W takim przypadku na-
le!y do"$czy# dokumenty potwierdzaj$ce 
niepe"nosprawno(#, a w przypadku ich braku 
z"o!y# o(wiadczenie o niepe"nosprawno(ci.
WA(NE! Osoba nosz$ca nakrycie g"owy 
zgodnie z zasadami swojego wyznania mo!e 
do"$czy# fotogra*& w nakryciu g"owy, o ile 
wizerunek twarzy jest w pe"ni widoczny. W ta-
kim przypadku nale!y do"$czy# o(wiadczenie 
o przynale!no(ci do wspólnoty wyznaniowej.

JAKIE DOKUMENTY NALE#Y PRZYGOTOWA$?

Wniosek o nadanie numeru PESEL wymaga 
podania nast&puj$cych informacji:
1) imi& (imiona);
2) nazwisko;

3) unikalny numer ewidencyjny nadany 
przez organ ukrai%ski;
4) obywatelstwo;
5) imi& matki osoby ma"oletniej, o ile zosta"o 
udokumentowane;

JAKIE INFORMACJE NALE#Y PODA$ WE WNIOSKU
O NADANIE NUMERU PESEL?

KTO MO#E Z!O#Y$ WNIOSEK O NADANIE
NUMERU PESEL?

Podczas sk"adania wniosku o nadanie nu-
meru PESEL pobiera si& odciski palców od 
osoby, której dotyczy wniosek. W przypadku 
osoby, która ze wzgl&du na stan zdrowia lub 
niepe"nosprawno(# nie jest w stanie osobi-
(cie z"o!y# wniosku w urz&dzie pobiera si& 
odciski palców w miejscu pobytu tej osoby.

POBRANIE ODCISKÓW PALCÓW

Odcisków palców nie pobiera si& od osoby:
1) która nie uko%czy"a 12. roku !ycia;
2) od której chwilowo *zycznie nie jest mo!-
liwe pobranie odcisków któregokolwiek 
z palców;
3) od której pobranie odcisków palców jest 
*zycznie niemo!liwe.

We wniosku o nadanie numeru PESEL mo!na 
fakultatywnie poda# numer telefonu (od pol-
skiego operatora, którego jest si& wy"$cznym 
u!ytkownikiem), adres poczty elektronicznej 
oraz wyrazi# zgod& na za"o!enie pro*lu za-
ufanego, chyba !e wniosek dotyczy dziecka.

ZA!O#ENIE PROFILU ZAUFANEGO

Pro*l zaufany pozwala na potwierdzenie to!-
samo(ci w elektronicznych systemach admi-
nistracji i umo!liwia wnoszenie do urz&dów 
poda%, wniosków, skarg, op"at i deklaracji 
drog$ elektroniczn$ bez osobistej wizyty 
w urz&dzie.

Wniosek o nadanie numeru PESEL jest wolny od op"at. Numer PESEL nadawany jest niezw"ocznie.

CZAS REALIZACJI I OP!ATY

Ka!da z 11 cyfr w numerze PESEL ma swoje 
znaczenie. Mo!na je podzieli# nast&puj$co:
RRMMDDPPPPK
RR – to dwie ostatnie cyfry roku urodzenia,
MM – to miesi$c urodzenia (osoby urodzone po 
1999 roku maj$ inne oznaczenie miesi$ca uro-
dzenia: stycze% – 21, luty 22, marzec – 23 itd.),

CO OZNACZAJ% CYFRY W NUMERZE PESEL?

DD – to dzie% urodzenia,
PPPP – to liczba porz$dkowa oznaczaj$ca 
p"e#. U kobiety ostatnia cyfra tej liczby jest 
parzysta (0, 2, 4, 6, 8), a u m&!czyzny - niepa-
rzysta (1, 3, 5, 7, 9),
K – to cyfra kontrolna.

Organ gminy odmawia w drodze decyzji 
nadania numeru PESEL, w przypadku, gdy:
1) fotogra*a za"$czona do wniosku nie spe"-
nia wymaga% fotogra*i biometrycznej,
2) nie zosta"y pobrane odciski palców (nie 
dotyczy osób zwolnionych z obowi$zku po-
brania odcisków palców)
3) potwierdzenie to!samo(ci nast$pi"o na 
podstawie o(wiadczenia, a w wyniku weryfi-
kacji w rejestrze prowadzonym przez Komen-
danta G"ównego Stra!y Granicznej ustalono, !e 
zamieszczono seri& i numer dokumentu stano-
wi$cego podstaw& przekroczenia granicy.
WA(NE! Od decyzji o odmowie nadanie PESEL 
nie s"u!y odwo"anie.

KIEDY WNIOSKODAWCA NIE OTRZYMA NUMERU PESEL?

6) nazwisko matki osoby ma"oletniej, o ile 
zosta"o udokumentowane;
7) imi& ojca osoby ma"oletniej, o ile zosta"o 
udokumentowane;
8) nazwisko ojca osoby ma"oletniej, o ile zo-
sta"o udokumentowane;
9) numery PESEL rodziców, o ile zosta"y na-
dane i s$ znane;
10) dat& urodzenia;
11) kraj urodzenia;
12) p"e#;
13) dat& wjazdu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;
14) dat& z"o!enia wniosku;
15) adnotacj& o tym, czy odciski palców zo-
sta"y pobrane;
16) adnotacj& o wyniku lub przyczynach 
braku wery*kacji danych osoby, której ma 
zosta# nadany numer PESEL, z danymi zgro-
madzonymi w rejestrze prowadzonym przez 
Komendanta G"ównego Stra!y Granicznej;
17) informacje o osobie sprawuj$cej faktycz-
n$ opiek& nad dzieckiem obejmuj$ce m.in. 
numer PESEL oraz wskazanie stosunku po-
krewie%stwa z dzieckiem - je!eli taki istnie-

je, a w przypadku jego braku - innej relacji 
"$cz$cej t& osob& z dzieckiem;
18) o(wiadczenie o przybyciu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium 
Ukrainy w zwi$zku z dzia"aniami wojennymi 
prowadzonymi na terytorium tego pa%stwa;
19) o(wiadczenie o byciu ma"!onkiem oby-
watela Ukrainy lub cz"onkiem najbli!szej 
rodziny obywatela Ukrainy, który posiada 
Kart& Polaka lub dzieckiem urodzonym 
w Polsce przez matk&, je!eli osoby te przy-
by"y na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
z terytorium Ukrainy w zwi$zku z dzia"ania-
mi wojennymi prowadzonymi na terytorium 
tego pa%stwa;
20) o(wiadczenie o prawdziwo(ci danych 
zawartych we wniosku oraz klauzul& o tre(ci: 
„Jestem (wiadomy odpowiedzialno(ci kar-
nej za z"o!enie fa"szywego o(wiadczenia”;
21) w"asnor&czny czytelny podpis wniosko-
dawcy albo adnotacj& pracownika organu 
gminy o przyczynie braku podpisu;
22) w"asnor&czny podpis osoby ubiegaj$cej 
si& o nadanie numeru PESEL, która uko%czy-
"a 12. rok !ycia, albo adnotacj& pracownika 
organu gminy o przyczynie braku podpisu.


