
Rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać  
w Polsce rozpocznie się w środę 16 marca 2022 r. 

Na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  
na terytorium tego państwa obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę państwa po dniu 
24 lutego 2022 r. oraz zadeklarują zamiar dalszego pozostania na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej będą mogli otrzymać numer PESEL i założyć Profil Zaufany, dzięki któremu uzyskają 
dostęp do szeregu usług publicznych (www.gov.pl). 

O nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy mogą wnioskować w dowolnym organie gminy 
na terenie RP. 

Wnioski o nadanie numeru PESEL można pobrać w Urzędzie Miejskim w Strykowie  
ul. Tadeusza Kościuszki 29 pok. 6 oraz na stronie internetowej Gminy Stryków 
www.strykow.pl.  
 

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin 

są zobowiązani dołączyć fotografię spełniającą wymania art. 29 ustawy o dowodach 

osobistych (tj. fotografia ma być kolorowa o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym 

jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca 

naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek osoby od wierzchołka głowy do górnej części 

barków tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji 

naturalnej, z zachowaniem symetrii w pionie i odzwierciedlająca w sposób nie budzący 

uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL). 

 

Podczas składania wniosku o nadanie numeru PESEL pobiera się od osoby, której wniosek 

dotyczy odciski palców. Nie pobiera się odcisków palców od osób, które nie ukończyły 12 roku 

życia. 

 
Potwierdzenia tożsamości organ dokonuje na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka 

lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości (nawet 

nieważnego), w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia również dokumentu 

potwierdzającego urodzenie. W przypadku braku powyższych dokumentów, potwierdzenie 

tożsamości następuje na podstawie oświadczenia. 

 

W załączniku: 

- wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie 

- wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie 
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