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1 Podstawa prawna i główne założenia 
W celu zapewnienia doraźnej podstawy prawnej do legalnego pobytu obywatelom Ukrainy, 
którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju 
pochodzenia i wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej weszła w życie ustawa z 12 
marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). 

Przepisy ustawy obejmują: 

 obywateli Ukrainy, 
 obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, 
 członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka, 
 małżonka obywatela Ukrainy, nie posiadającego obywatelstwa ukraińskiego,  

którzy przybyli na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku 
z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa w okresie od 24 lutego 
2022 r. 

Przepisów ustawy nie stosuje się do obywateli Ukrainy: 
1) posiadających: 

a) zezwolenie na pobyt stały, 
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 
c) zezwolenie na pobyt czasowy, 
d) status uchodźcy, 
e) ochronę uzupełniającą, 
f) zgodę na pobyt tolerowany; 

2) którzy: 
a) złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej 

lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone, 
b) zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej 

w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 28 ust. 1 lub art. 61 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 i 1918 oraz z 2022 r. poz. …) lub 
których takie deklaracje zamiaru dotyczą. 

Ustawa zakłada nadanie uprawnionym obywatelom Ukrainy numeru PESEL, który pozwoli na 
realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób. Przygotowano specjalny tryb 
uzyskania numeru PESEL na wniosek zawierający katalog podstawowych danych. To 
odformalizowana procedura umożliwiająca uzyskanie numeru PESEL bez konieczności 
wykazywania podstawy prawnej dla jego posiadania. W systemie wprowadzono dodatkowy 
status cudzoziemca „UKR” dla osób, których obejmują przepisy ustawy. Jeżeli obywatel 
Ukrainy wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy przez inne 
państwo (nie bezpośrednio) lub posiada jeden z wymienionych powyżej tytułów pobytowych 
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to nie stosujemy trybu UKR. W celu weryfikacji tych faktów na wniosek o nadanie numeru 
PESEL wprowadzono oświadczenie dotyczące wjazdu bezpośrednio z terytorium Ukrainy oraz 
pouczenie o nie stosowaniu tego trybu w przypadku posiadania tytułu pobytowego.  

Dla dziecka, zaraz po urodzeniu przez matkę posiadającą zarejestrowany status cudzoziemca 
UKR, numer PESEL nadawany jest z tytułu urodzenia, po sporządzeniu aktu urodzenia na 
standardowych zasadach. Podczas nadawania PESEL dla takiego dziecka wprowadzany jest 
status UKR w rejestrze PESEL natomiast dziecka nie wprowadza się do rejestru obywateli 
Ukrainy prowadzonego przy Rejestrze Dowodów Osobistych (nie pobieramy zdjęcia, podpisu, 
odcisków palców).   

Jeżeli osoba, miała już nadany wcześniej PESEL i zgłosi się w związku ze spełnieniem 
warunków do uzyskania numeru PESEL w procedurze dla statusu cudzoziemca UKR, należy 
przyjąć wniosek o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym i wprowadzić zmianę w rejestrze PESEL poprzez rejestrację zmiany danych statusu 
cudzoziemca na UKR. Następnie należy pobrać zdjęcie, odciski palców, wzór podpisu i 
pozostałe dane i zarejestrować taką osobę na podstawie złożonego wniosku w rejestrze 
obywateli Ukrainy prowadzonym przy Rejestrze Dowodów Osobistych. W takim przypadku 
dopuszcza się wydanie bez opłaty z rejestru PESEL zaświadczenia zawierającego pełny odpis 
danych przetwarzanych w rejestrze PESEL lub zaświadczenia o danych cząstkowych z 
uwzględnieniem statusu UKR. 

Wzór wniosku ogłoszony w biuletynie informacji publicznej ministra właściwego do spraw 
informatyzacji pod adresem: https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-
numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html    

Wniosek zawiera oświadczenia w zakresie: 
- wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy . 
- posiadania statusu małżonka obywatelstwa Ukraińskiego (dla osób które mają inne 
obywatelstwo niż ukraińskie) 
- prawdziwości wszystkich danych podanych we wniosku 
oraz pouczenie, dla jakich obywateli nie stosuje się tego wniosku (wyłączenia na podstawie 
art. 2 ust. 2 ustawy) o treści: 
„UWAGA! Wniosek wypełnij tylko jeśli nie posiadasz zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt 
czasowy, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, statusu uchodźcy, 
ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany, nie złożyłeś wniosku o ochronę międzynarodową.” 

Jeżeli pomimo tego pouczenia obywatel Ukrainy złoży wniosek w trybie UKR lecz ujawni, że 
posiada jeden z dokumentów pobytowych to należy przejść do standardowej procedury 
nadania PESEL dla cudzoziemca. 
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Do wniosku: 

 dołącza się fotografię osoby, której numer PESEL jest nadawany (spełniającą 
wymagania dla zdjęcia do dowodu osobistego) 

 pobierane są odciski palców (na zasadach obowiązujących przy składaniu wniosku o 
dowód osobisty).  

Fotografia oraz odciski palców będą gromadzone w systemie teleinformatycznym, w którym 
prowadzony jest Rejestr Dowodów Osobistych. 

Wniosek może również zawierać: 
1) adres poczty elektronicznej; 
2) numer telefonu komórkowego; 
3) zgodę na:  
a) wprowadzenie danych (adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego) do 
rejestru danych kontaktowych, 
b) potwierdzenie profilu zaufanego. 
 

Wniosek, składa się osobiście w siedzibie organu gminy w postaci papierowej, podpisany,  
wypełniony przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych 
podanych przez wnioskodawcę. 

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL 
wniosek, składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez 
sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Jeżeli wniosek dotyczy 
dziecka do 12 roku życia to nie musi być ono obecne przy składaniu wniosku, z wyjątkiem 
sytuacji, w której ustalenie tożsamości dziecka nastąpić miało by w oparciu o oświadczenie. 

Pełny proces rejestracji składa się z następujących kroków (dwa pierwsze 
kroki są obligatoryjne ): 

1. Rejestracja wniosku o nadanie numeru PESEL (obligatoryjny). 
2. Rejestracja wniosku w RDO wraz ze skanowaniem zdjęcia i podpisu oraz pobraniem 

odcisków palców (obligatoryjny). 
3. Rejestracja w RDK i potwierdzenie profilu zaufanego (jeżeli wnioskodawca zaznaczył 

zgodę na wniosku). 
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2 Rejestracja wniosku o nadanie numeru PESEL (1 krok) 
Rejestrację wniosku o nadanie numeru PESEL, rozpoczynasz od wejścia do RDO i przycisku 

„Nadaj numer PESEL” na ekranie startowym RDO. 

 

 

Przechodzisz na zakładkę „Wybór akcji”, gdzie wybierasz „Nadanie numeru PESEL osobom o 

statusie UKR”, co aktywuje przycisk „Dalej”  

 
 

W zakładce „Realizacja” wypełniasz wszystkie wymagane pola (oznaczone gwiazdką). w 

poszczególnych sekcjach. Pola nieobligatoryjne wypełniasz o ile posiadasz takie informacje i 

zostało to udokumentowane. W sekcji „Dane podstawowe” pola obligatoryjne to nazwisko i 

NADAJ NUMER PESEL 

NADANIE NUMERU PESEL - UKR 

DALEJ 
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pierwsze imię. Możesz dodać inny zapis wyszczególnionych tam danych, gdy są one zapisane 

w polskich aktach stanu cywilnego. 

 

W sekcji „Dane obywatelstwa i zamieszkania” pola są automatycznie wypełniane. 

 
W kolejnej sekcji „Dane urodzenia i rodziców” pola obligatoryjne to:  

 Płeć 

 Data urodzenia 

 Kraj urodzenia 

 Miejsce urodzenia 

Dane rodziców osoby małoletniej wskazujesz, o ile zostało to udokumentowane. Numery 

PESEL rodziców wpisujesz, o ile zostały nadane i są znane. Jeżeli dane dotyczące rodzica nie ą 

udokumentowane, oznacza to, że składa on wniosek jako opiekun faktyczny dziecka a dane 

takiej osoby powinny zostać wskazane w sekcji dotyczącej opiekuna. 
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Organ gminy potwierdza tożsamość na podstawie: 

 dokumentu podróży,  

 Karty Polaka,  

 innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości,  

 dokumentu potwierdzającego urodzenie (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 

roku życia )  

Mogą być to dokumenty unieważnione, jeżeli umożliwiają ustalenie tożsamości osoby.  

W przypadku braku dokumentów, wnioskodawca musi złożyć oświadczenie pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

W sekcji „Dane dokumentu tożsamości cudzoziemca” wskazujesz „Dokument podróży” jego 

serię i numer oraz datę ważności lub zaznaczasz opcję „Inny dokument …...”  

 

Przykładowe ukraińskie dokumenty w rozdziale 5. 
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Jeżeli dokument nie ma daty ważności należy postąpić analogicznie jak w przypadku polskich 

dowodów ważnych bezterminowo tj. do daty wydania dodać 100 lat (w przypadku braku 

daty wydania do daty złożenia wniosku dodać 100 lat). 

Jeżeli z powodu braku dokumentu przyjmujesz oświadczenie wybierasz „Inny dokument 

potwierdzający tożsamość i obywatelstwo” i zaznaczasz „Oświadczenie”, wtedy 

automatycznie wypełnia się pole treścią „OŚWIADCZENIE UKR” (nie ma pola z datą 

ważności). 

 
 

Uzupełnij dane urzędu, zapisz zmiany a następnie potwierdź akcję certyfikatem.  

 
 

INNY DOKUMENT ….. 

OŚWIADCZENIE 

INNY DOKUMENT ….. DOKUMENT PODRÓŻY 

ZAPISZ ZMIANY 
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Po podpisaniu, system wyświetli ekran potwierdzenia realizacji, z którego drukujesz 
potwierdzenie nadania numeru PESEL osobom o statusie UKR, klikając opcję „Wydrukuj”.  
 
PAMIĘTAJ! Wydaj potwierdzenie nadania numeru PESEL dopiero wtedy, gdy zakończysz 
proces rejestracji, czyli w RDO zarejestrujesz pozostałe dane z wniosku, zdjęcie i odciski 
palców.  
 
Pamiętaj! Na powiadomieniu o nadaniu numeru PESEL dopisz informację, że osoba ma 
status UKR i opatrz ją pieczątką i podpisem. Wzór powiadomienia z rozporządzenia nie 
zawiera takiej informacji a jest ona istotna dla NFZ. 
 

 
Poniżej masz też szczegółowe dane osoby, widoczne po rozwinięciu. 

3 Rejestracja wniosku w RDO (2 krok) 
 

Po nadaniu numeru PESEL przejdź do modułu RDO i wyszukaj osobę po numerze PESEL. 

WYDRUKUJ 

PODPISZ AKCJĘ 
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Zaznaczenie rekordu z wyszukanymi danymi osoby, aktywuje przycisk „Wybór akcji”. 

 
 

Po kliknięciu „Wybór akcji” przechodzisz na zakładkę „Wybór akcji”, gdzie w sekcji Wnioski 

uchodźcy UKR, należy kliknąć dwukrotnie przyciskiem myszy na „Utworzenie nowego 

wniosku dla uchodźcy UKR”.  

 
Przycisk „Dalej” zmieni się na aktywny. 

WPISZ NUMER PESEL 

SZUKAJ 

WYBÓR AKCJI 
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Rozpoczniesz tworzenie nowego wniosku. 

Ważne! Podczas tworzenia wniosku zweryfikuj, czy jest on sporządzany dla osoby 

posiadającej status UKR.  

 

Wniosek zawiera następujące sekcje: 

 Sekcja opiekuna UKR - zaznaczasz opcje zgodnie z danymi deklarowanymi na wniosku 

wypełniasz odpowiednie dane. Brak w przypadku osób, dla których opiekun nie jest 

wymagany. 

 
. 

 

DALEJ 

OSOBA Z REJESTRU PESEL 

BRAK 
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Jeżeli w rejestrze PESEL zostały podane dane rodziców wraz z numerami PESEL w 

sekcji opiekuna UKR będziesz mieć możliwość zaznaczyć również pola ojciec lub 

matka. 

 
 Sekcja Sekcja UKR - wypełniasz datę wjazdu (datę przekroczenia granicy) oraz datę 

rejestracji wniosku (domyślnie wyświetla się aktualna data). Przepisy ustawy dotyczą 

OSOBA SPOZA REJESTRU PESEL 
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obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. (wpisanie 

wcześniejszej daty nie jest możliwe). Data wjazdu gromadzona jest na podstawie 

wniosku, który stanowi jednocześnie oświadczenie i nie ma potrzeby dodatkowego 

dokumentowania tej daty. 

Wprowadzasz Numer Ewidencyjny UKR (jeżeli jest znany). Jest to odpowiednik 

polskiego numeru PESEL, który znajduje się np. na ukraińskim paszporcie i dowodzie 

osobistym. Pierwsze osiem cyfr tego numeru to data urodzenia rejestrowanej osoby.  

 
 Sekcja Dane podstawowe (dane zaciągnięte z PESEL) 

 Sekcja Dane rodziców (dane zaciągnięte z PESEL) 

 Sekcja Dane urodzenia (dane zaciągnięte z PESEL) 

 Sekcja Odciski palców - zasady pobierania są analogiczne jak przy rejestracji wniosku 

o dowód osobisty. Sekcja pobrania odcisków palców zawiera funkcjonalności do 

zeskanowania odcisków palców posiadacza dowodu. Za pomocą czytnika do pobrania 

odcisków palców, zostanie zeskanowany jeden odcisk z lewej ręki i jeden odcisk z 

prawej ręki posiadacza dowodu. 

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 fizycznie niemożliwe.  

Proces szczegółowo opisany jest w pkt. 3.1   

DATA WJAZDU 
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 Sekcja Zdjęcie i Sekcja Podpis - do dodania zdjęcia i podpisu wykorzystywana jest 

jedna funkcjonalność. Proces szczegółowo opisany jest w pkt. 3.2 

  
 Sekcja Aktualne dane z PESEL (dane zaciągnięte z PESEL) 

SKANOWANIE 
ODCISKÓW PALCÓW 

DODAJ ZDJECIE I PODPIS 
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Po uzupełnieniu wszystkich danych, zapisz wniosek.  

 

Po zapisaniu wniosku otrzymasz komunikat o weryfikacji z danymi gromadzonymi przez Straż 
Graniczną. W przypadku negatywnej weryfikacji należy to odnotować w sekcji adnotacje we 
wniosku ale sam wniosek zapisać i przekazać potwierdzenie nadania numeru PESEL.  
 

 

Po kliknięciu „Zapisz” system wyświetli ekran potwierdzenia zarejestrowania wniosku. 

ZAPISZ 

ZAPISZ 
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Jeżeli wnioskodawca zaznaczył na wniosku zgodę na wprowadzenie danych (adres poczty 
elektronicznej, numer telefonu komórkowego) do rejestru danych kontaktowych oraz 
potwierdzenie profilu zaufanego i podał te dane na wniosku przejdź do RDK (szczegóły w 
rozdziale 4). 

3.1 Proces pobrania odcisków palców 
Sekcja do pobrania odcisków palców zawiera graficzną instrukcję, który palec należy 

zeskanować jako pierwszy. W pierwszej kolejności pobierane są odciski palców wskazujących 

obu dłoni. Jeżeli odcisk palca wskazującego jest nieczytelny lub brak tego palca, odcisk 

pobiera się kolejno z palca środkowego, serdecznego albo kciuka, w odniesieniu do każdej z 

dłoni. Jeżeli pobranie odcisku palca z jednej danej dłoni nie jest możliwe zostanie zapisany w 

systemie tylko jeden odcisk palca pobrany z drugiej dłoni. 

Aby pobrać odciski palców kliknij przycisk „Zeskanuj odcisk” i poproś osobę o przyłożenie 

palca do skanera. Następnie postępuj zgodnie z komunikatami na stronie. 

 

Gdy osoba przyłoży palec do czytnika, system oceni czy jakość próbki jest wystarczająca. 

ZESKANUJ ODCISK 
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Poproś osobę o podniesienie palca z czytnika, pojawi się przycisk „Zatwierdź i weryfikuj”, 
następnie poproś o ponowne przyłożenie tego samego palca do czytnika.  

 

Jeżeli system wyświetli komunikat o zgodności próbek, a następnie prawidłowy status 
weryfikacji, to oznacza, że odcisk został pobrany poprawnie, a jakość próbki jest 
wystarczająca. Przejdź do zeskanowania odcisku palca drugiej dłoni, analogicznie jak 
pobranie odcisku z pierwszej dłoni. 

ZATWIERDŹ I WERYFIKUJ 

PODGLĄD ZE SKANERA 
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Aby pobrać odciski palców z drugiej dłoni kliknij przycisk „Zeskanuj odcisk” i poproś osobę o 
przyłożenie palca z drugiej dłoni do skanera. Następnie postępuj zgodnie z komunikatami na 
stronie. Gdy osoba przyłoży palec do czytnika, system oceni czy jakość próbki jest 
wystarczająca. Poproś osobę o podniesienie palca z czytnika, pojawi się przycisk „Zatwierdź i 
weryfikuj”, następnie poproś o ponowne przyłożenie tego samego palca do czytnika. 

ZESKANUJ ODCISK 

PRAWIDŁOWY ODCISK 
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Jeżeli pobranie odcisków przebiegnie prawidłowo, system wyświetli odpowiedni komunikat 
o prawidłowej weryfikacji. 

 

ZATWIERDŹ ZATWIERDŹ I WERYFIKUJ 

ODCISKI 
PRAWIDŁOWE  
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Jeżeli jakość odcisku jest niewystarczająca, poproś o poprawienie ułożenia palca, 

podniesienie palca z czytnika i przyłożenie ponownie. W przypadku, gdy pobranie odcisku z 

zaznaczonego palca wskazującego, nie jest możliwe, wskaż w systemie drugi palec i poproś 

obywatela o przyłożenie go do czytnika linii papilarnych.  

 

Jeżeli pobranie odcisku z żadnego palca jednej dłoni nie jest możliwe, wybierz powód braku 
odcisku. Zaznacz z jakiego powodu nie można pobrać odcisków, możesz wybrać albo powody 
medyczne lub niewystarczającą jakość próbki. Następnie przejdź do pobrania odcisku palca z 
drugiej dłoni.  

BRAK ODCISKU 

WSKAŻ DRUGI PALEC DO 
SKANOWANIA 
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Zeskanowane odciski palców są zapisywane w systemie.  

3.2 Proces skanowania zdjęcia i podpisu 
Wybierz przycisk „Skanuj zdjęcie i podpis”, przejdź do edycji zdjęcia i zeskanowania podpisu. 

 
Wymagania co do rozmiaru i wytycznych dla fotografii są dokładnie określone w ustawie o 

dowodach osobistych. Proces skanowania zdjęcia odbywa się tak jak w przypadku wniosku o 

dowód, wymaga powiększenia siatki biometrycznej i wykadrowania zdjęcia, ustawienia 

jasności i kontrastu.  

WSKAŻ POWÓD BRAKU 
ODCISKU 

SKANUJ ZDJECIE I PODPIS 
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W tym procesie należy również zeskanować podpis z wniosku. Podpis na wniosku składa 

osoba, która ukończył 12 rok życia. Zeskanowany z wniosku podpis, widoczny w ramce po 

lewej stronie, dopasuj kursorem myszy i ustaw wielkość ramki w taki sposób, żeby całość 

podpisu znalazła się w ramce po prawej stronie. Pole skanowania należy wykadrować aby nie 

zawierało dodatkowych artefaktów np. fragmentów ramki, w której był składany podpis. 
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Sekcje Zdjęcie i Podpis będą zawierały czarno-białe zdjęcie i skan podpisu. 

 
W przypadku, gdy osoba nie ukończyła 12 roku życia nie składa podpisu na wniosku. Sekcja 

na dodanie zdjęcia nie zawiera pola na podpis, skanujesz tylko zdjęcie.  

ZAPISZ  
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W przypadku, gdy osoba ukończyła 12 rok życia, ale fizycznie nie jest możliwe złożenie 

podpisu, wybierz funkcję „Wskaż przyczynę braku podpisu”. Zapisz zmiany i dalej proceduj 

wniosek. 

 
Sekcja na podpis w tym wypadku, będzie zawierała informację „Brak podpisu/No signature”. 

 

4 Rejestracja RDK i automatyczne potwierdzenie profilu zaufanego 
(3 krok) 

Jeżeli wnioskodawca na wniosku podał  

1) adres poczty elektronicznej, 

2) numer telefonu komórkowego 

oraz zaznaczył zgodę na wprowadzenie danych (adres poczty elektronicznej, numer telefonu 
komórkowego) do rejestru danych kontaktowych kliknij „Przekaż dane kontaktowe” i przejdź 
do RDK.  

POWÓD BRAKU PODPISU 

ZAPISZ  
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Zgoda może dotyczyć wyłącznie osób, które ukończyły 18 lat. Na formularzu jest wskazanie 
„Nie wypełniaj, jeżeli wniosek dotyczy dziecka”. Jeżeli wypełniono dane dla dziecka nie 
przechodź do RDK. 

 

 

Wprowadź numer telefonu komórkowego i adres email. Dane te będą wykorzystane również 
do potwierdzenia profilu zaufanego. Numer telefonu musi być  od polskiego operatora, 
którego wnioskodawca jest wyłącznym użytkownikiem a adres email, to adres z którego 
korzysta. 

 

 

WPROWADŹ DANE 

PRZEKAŻ DANE KONTAKTOWE 

PRZEJDŹ 
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Wprowadzenie numeru telefonu komórkowego i adresu email aktywuje przycisk „Podpisz 
przekazanie” 

 

Wprowadzone dane należy potwierdzić kodami, które wnioskodawca otrzymał na podany numer 
telefonu i adres e-mail. Poproś go o te kody, wpisz w wyznaczone miejsce i potwierdź podane dane 
kontaktowe. Wymagany jest kod przesłany na numer telefonu, w przeciwnym przypadku nie będziesz 
mógł utworzyć profilu zaufanego. Jeżeli wnioskodawca nie może odebrać kodu przesłanego pocztą 
elektroniczną zaznacz opcję „potwierdzenie przez osobę uprawnioną samodzielnie na gov.pl”. Adres 
e-mail wnioskodawca powinien potwierdzić sam w ciągu 24 godzin na stronie gov.pl, ale nawet jeżeli 
tego nie zrobi będzie mógł korzystać z profilu zaufanego. 

PODPISZ 
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Dane kontaktowe zostały potwierdzone. Teraz możesz utworzyć profil zaufany dla osoby o statusie 
UKR.  

 

Jeżeli nie było możliwe odebranie i wpisanie kodu jednorazowego przesłanego na adres e-mail 
niezbędne będzie ponowne wpisanie tego adresu w żółtym polu „Adres e-mail” na ekranie „Profil 
zaufany” 

WPISZ KOD 

WPISZ KOD 

POTWIERDŹ PO WPISANIU KODU 

UTWÓRZ PROFIL ZAUFANY 
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Po kliknięciu „Utwórz PZ” profil zaufany zostanie utworzony. Na podany adres e-mail wnioskodawca 
otrzyma login, a na numer telefonu komórkowego jednorazowe hasło umożliwiające aktywację 
profilu zaufanego i ustalenie nowego hasła. Potwierdzenie utworzenia profilu zaufanego wydrukuj w 
dwóch egzemplarzach. Wnioskodawca podpisuje oświadczenie w sekcji B, a urzędnik na dole 
potwierdzenia jako osoba wydająca potwierdzenie. Podpisany jeden egzemplarz dajesz 
wnioskodawcy a drugi odkładasz do akt sprawy. 

 

Jeżeli adres email okaże się niepoprawny (literówka) wnioskodawca będzie mógł go zmienić sam. 
Informacje znajdzie w odrębnej instrukcji. 

UTWÓRZ PZ 

WYDRUKUJ POTWIERDZENIE 
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5 Przykładowe ukraińskie dokumenty 

5.1 Paszport 
Paszport 2003 

 Data wprowadzenia do obiegu: 01.06.2003 
 Liczba stron: 32 
 Okres ważności: 10 lat z możliwości a przedłużenia o kolejne 10 lat 
 Minimalny dopuszczalny wiek posiadacza: 18 lat (Dla obywateli Ukrainy zamieszkałych za 

granicą 16 lat) 
 

 

okładka 
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Ukraiński paszport wzór 2007 

 Data wprowadzenia do obiegu: 01.01.2007 
 Liczba stron: 32 
 Minimalny wiek posiadacza 18 lat (dla obywateli ukraińskich mieszkających za granicą - 16 

lat) 
 okres ważności: 10 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 10 lat 
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Okładka 

 

Awers strony personalizacyjnej. 

Ukraiński paszport wzór 2007 – zmodyfikowany 

 Data wprowadzenia do obiegu: 01.09.2007 
 Liczba stron: 32 
 Minimalny wiek posiadacza 18 lat (dla obywateli ukraińskich mieszkających za granicą - 16 

lat) 
 okres ważności: 10 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 10 lat 

 

Okładka 
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Ukraiński paszport biometryczny wzór 2015 

Data wprowadzenia do obiegu: 01.01.2015 
Liczba stron: 32 
Okres ważności: 10 lat 
 

 

Okładka 
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Paszport dla dziecka 

 
Okładka (miękka) 
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Strona z danymi personalnymi 

 

5.2 Dowód osobisty 
Ukraiński dowód osobisty 

 Forma dokumentu – karta o wymiarach 86/54 mm (format polskiego dowodu osobistego). 
 Dokument tożsamości wydawany obywatelom Ukrainy. 
 Maksymalny łączny okres ważności – 30 lat. 

 

Awers. Wersja bez biometrii 
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Awers. Wersja z biometrią. 

 

rewers 

5.3 Prawo jazdy 
Ukraińskie prawo jazdy 

 Forma dokumentu – karta o wymiarach 86/54 mm (format polskiego dowodu osobistego). 
 Dokument wydawany osobom legalnie przebywającym na terytorium Ukrainy. 
 Dokument stwierdza tożsamość posiadacza na terytorium Ukrainy. 
 Dokument NIE potwierdza obywatelstwa posiadacza dokumentu. 
 Maksymalny łączny okres ważności – 30 lat. 
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Awers dokumentu. 

 

Rewers dokumentu. 

Ukraińskie prawo jazdy wzór z 2005 r. 

Informacje o dokumencie. 

 Forma dokumentu – karta o wymiarach 86/54 mm (format polskiego dowodu osobistego). 
 Dokument wydawany osobom legalnie przebywającym na terytorium Ukrainy. 
 Dokument stwierdza tożsamość posiadacza na terytorium Ukrainy. 
 Dokument NIE potwierdza obywatelstwa posiadacza dokumentu. 
 Data wprowadzenia do obiegu 1.12.2005 r. 
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Awers dokumentu. 

 

Rewers dokumentu. 

Ukraińskie prawo jazdy, laminowane 

Informacje o dokumencie. 

 Forma dokumentu – dokument na podłożu papierowym, laminowany. 
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Awers dokumentu.      Rewers dokumentu 

 

5.4 Pozostałe dokumenty 

Książeczka żeglarska 
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Legitymacja emeryta rencisty 

 

 

5.5 Akty stanu cywilnego z tłumaczeniem 
Akt urodzenia stary wzór 
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Akt urodzenia 
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{Wzór druku zredagowano w oparciu o Uchwałę Rady Ministrów Ukrainy Nr 691 z dn. 
10.07.2019 r.} 
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OPIS 
druku aktu urodzenia 

Druk aktu urodzenia ma postać arkusza o wymiarach 180 х 250 milimetrów (załącznik); do 
sporządzania aktu urodzenia jest używany specjalny tonowany papier w kolorze błękitnym 
(jasnoniebieskim). 

W górnej części druku z wyrównaniem do środka (w poziomie) jest nagłówek "UKRAINA", 
poniżej – Mały herb państwowy Ukrainy, poniżej – nagłówek w jednym wierszu "AKT URODZENIA". 

Niżej, kolejno, od góry do dołu, są drukowane nazwy pól do wpisania następujących informacji o 
dziecku: 

"Nazwisko"; 

"imię", "imię ojca". 

Niżej, kolejno, od góry do dołu, umieszczono: 

nagłówek "urodzony(a)" oraz pola do wpisania informacji o dacie urodzenia; 

nagłówek "Miejsce urodzenia" oraz pola do wpisania odpowiednich informacji. 

Poniżej są dwa wiersze, zawierające nazwy pól oraz pola do wpisania informacji o sporządzeniu 
wpisu do akt urodzenia: 

"co ______ w dniu ______________ miesiącu _______ roku potwierdzono wpisem do akt Nr 
______________". 

Niżej, kolejno, od góry do dołu, umieszczono: 

nagłówek "Rodzice" z wyrównaniem do środka (w poziomie); 

nagłówek "Ojciec" i pola do wpisania informacji o ojcu; 

nagłówek "Matka" i pola do wpisania informacji o matce; 

nagłówek "Miejsce sporządzenia aktu stanu cywilnego" i pola do wpisania nazwy organu, który 
sporządził akt urodzenia; 

nagłówek "Organ, który wydał akt stanu cywilnego" i pola do wpisania nazwy organu, który wydał 
akt urodzenia; 

nagłówek "Data wydania", pola do wpisania dnia, miesiąca i roku, nagłówek "roku"; 

nagłówekи “МП”*Miejsce na pieczątkę, “УНЗР”** Oryginalny numer wpisu do akt i pole do 
wpisania tych informacji*, nagłówek “РНОКПП” Numer identyfikacji podatkowej płatnika podatków 
(NIP) oraz pole do wpisania tych informacji**; 

nagłówek "Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego" oraz pola dla podpisu, wpisania inicjałów i 
nazwiska kierownika. 

W części dolnej druku aktu urodzenia, z wyrównaniem do środka (w poziomie) jest nagłówek 
"Seria Х-ХХ Nr ХХХХХХ"; "Х-ХХ" – to seria druku aktu, składająca się z jednej cyfry rzymskiej, 
dywizu i dwu liter; "ХХХХХХ" – to sześciocyfrowy numer druku aktu urodzenia. 

Pola, które są przeznaczone do wypełnienia, mają podkreślenie dolne. Pod nim napisano, jakie 
dane osobowe i informacje powinny być wpisane do pola. 

Tekst aktu urodzenia jest sporządzany w języku ukraińskim. 
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Karta urodzenia 
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Akt ślubu – stary wzór 
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Akt ślubu 
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OPIS 
druku aktu małżeństwa 

Druk aktu małżeństwa ma postać arkusza o wymiarach 180 х 250 milimetrów (załącznik); do 
sporządzania aktu małżeństwa jest używany specjalny tonowany papier w kolorze różowym. 

W górnej części druku z wyrównaniem do środka (w poziomie) jest nagłówek "UKRAINA", 
poniżej – Mały herb państwowy Ukrainy, poniżej – nagłówek w jednym wierszu "AKT 
MAŁŻEŃSTWA". 

Niżej, kolejno, od góry do dołu, są drukowane nagłówki pól do wpisania następujących informacji 
o panu młodym: 

"Nazwisko"; 

"imię", "imię ojca". 

Niżej, kolejno, od góry do dołu, umieszczono: 

nagłówek "urodzony", pola do wpisania informacji o dacie urodzenia, nagłówek "roku"; 

pole do wpisania informacji o miejscu urodzenia; 

pole do wpisania informacji o obywatelstwie. 

Niżej, kolejno, od góry do dołu, umieszczono do wpisania następujących informacji o pannie 
młodej: 

"Nazwisko"; 

"imię", "imię ojca". 

Niżej, kolejno, od góry do dołu, umieszczono: 

nagłówek "urodzona", pola do wpisania informacji o dacie urodzenia, nagłówek "roku"; 

pole do wpisania informacji o miejscu urodzenia; 

pole do wpisania informacji o obywatelstwie; 

nagłówek "zawarli małżeństwo" oraz pola do wpisania informacji o dniu, miesiącu i roku zawarcia 
małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego. 

Poniżej są dwa wiersze, zawierające nazwy pól oraz pola do wpisania informacji o sporządzeniu 
wpisu do akt ślubu: 

"co ______ w dniu ______________ miesiącu _______ roku potwierdzono wpisem do akt Nr 
______________". 

Niżej kolejno, od góry do dołu, umieszczono: 

nagłówek "Nazwisko po zawarciu małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego"; 

nagłówek "męża" oraz pole do wpisania informacji o nazwisku męża po zawarciu małżeństwa w 
Urzędzie Stanu Cywilnego; 

nagłówek "żony" oraz pole do wpisania informacji o nazwisku żony po zawarciu małżeństwa w 
Urzędzie Stanu Cywilnego; 

nagłówek " Miejsce zawarcia małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego" oraz pola do wpisania 
informacji o nazwie organu, przed którym zawarto małżeństwo; 
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nagłówek "Organ, który wydał akt stanu cywilnego" i pola do wpisania nazwy organu, który wydał 
akt małżeństwa; 

nagłówek "Data wydania", pola do wpisania dnia, miesiąca i roku, nagłówek "roku"; 

nagłówek "МП" Miejsce na pieczątkę; 

nagłówek "Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego" oraz pola dla podpisu, wpisania inicjałów i 
nazwiska kierownika. 

W części dolnej druku aktu małżeństwa, z wyrównaniem do środka (w poziomie) jest nagłówek 
"Seria Х-ХХ Nr ХХХХХХ”, "Х-ХХ" – to seria druku aktu, składająca się z jednej cyfry rzymskiej, 
dywizu i dwu liter; "ХХХХХХ" – to sześciocyfrowy numer druku aktu małżeństwa. 

Pola, które są przeznaczone do wypełnienia, mają podkreślenie dolne. Pod nim napisano, jakie 
dane osobowe i informacje powinny być wpisane do pola. 

Tekst aktu małżeństwa jest sporządzany w języku ukraińskim. 

 

Akt zgonu 
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Wzór druku zredagowano w oparciu o Uchwałę Rady Ministrów Ukrainy Nr 755 z dn. 16.09.2015} 
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__________ 
OPIS 

druku świadectwa zgonu 

Druk świadectwa zgonu ma postać arkusza o wymiarach 180 х 250 milimetrów (załącznik); do 
sporządzania aktu zgonu jest używany specjalny tonowany papier w kolorze ciemnoszarym. 

W górnej części druku z wyrównaniem do środka (w poziomie) jest nagłówek "UKRAINA", 
poniżej – Mały herb państwowy Ukrainy, poniżej – nagłówek w jednym wierszu “ŚWIADECTWO 
ZGONU”. 

Niżej, kolejno, od góry do dołu, umieszczono nagłówki pól, w których są wpisywane następujące 
informacje o osobie zmarłej: 

“Nazwisko”; 

“imię”, “imię ojca”; 

nagłówek “Data urodzenia” oraz pola do wpisania informacji o dniu, miesiącu i roku urodzenia; 

nagłówek “Miejsce urodzenia” oraz pola do wpisania odpowiednich informacji o miejscu 
urodzenia; 

Niżej, kolejno, od góry do dołu, umieszczono: 

nagłówek “zmarł(a)” oraz pola do wpisania informacji o dniu, miesiącu i roku śmierci; 

nagłówek “w wieku” i pole na wpisanie wieku. 

Poniżej są dwa wiersze, zawierające nazwy pól oraz pola do wpisania informacji o sporządzeniu 
wpisu do akt zgonów: 

"co ______ w dniu ______________ miesiącu _______ roku potwierdzono wpisem do akt Nr 
______________". 

Niżej, kolejno, od góry do dołu, umieszczono: 

nagłówek “Miejsce zgonu” oraz pola do wpisania odpowiednich informacji o miejscu zgonu; 

nagłówek "Miejsce sporządzenia aktu stanu cywilnego" i pola do wpisania nazwy organu, który 
sporządził świadectwo zgonu; 

nagłówek "Organ, który wydał akt stanu cywilnego" i pola do wpisania nazwy organu, który wydał 
świadectwo zgonu; 

; 

nagłówek “Data wydania”, pola do wpisania dnia, miesiąca i roku, nagłówek "roku"; 

nagłówekи “МП ”Miejsce na pieczątkę; 

nagłówek "Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego" oraz pola dla podpisu, wpisania inicjałów i 
nazwiska kierownika. 

W części dolnej druku świadectwa zgonu, z wyrównaniem do środka (w poziomie) jest nagłówek 
"Seria Х-ХХ Nr ХХХХХХ”, "Х-ХХ" – to seria druku aktu, składająca się z jednej cyfry rzymskiej, 
dywizu i dwu liter; "ХХХХХХ" – to sześciocyfrowy numer druku aktu zgonu. 

Pola, które są przeznaczone do wypełnienia, mają podkreślenie dolne. Pod nim napisano, jakie 
dane osobowe i informacje powinny być wpisane do pola. 

Tekst świadectwa zgonu jest sporządzany w języku ukraińskim. 
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6 Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na 
Ukrainie  
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7 Zasady transliteracji i pisowni 
Zasady transliteracji imion i nazwisk obywateli Ukrainy określa decyzja nr 265 Komendanta Głównego 
Straży Granicznej Z Dnia 12 Listopada 2007 R. w sprawie określenia zasad transliteracji  

Z transliteracji skorzystaj wtedy kiedy obywatel Ukrainy posłuży się dokumentem do potwierdzenia 
tożsamości, który nie zawiera zapisu w alfabecie łacińskim np. akt urodzenia. Nie wymagaj 
przedłożenia tłumaczeń dokumentów. 

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 

Tablica transliteracyjna alfabetu rosyjskiego 

Lp. 
Litery alfabetu rosyjskiego 

Transliteracja na alfabet 
łaciński Uwagi 

Wielka litera Mała litera Wielka litera Mała litera 
1. A a A a  

2. Б б B b  

3. B b V v  

4. Г г G g  

5. Д д D d  

6. E e E e  

7. Ё ё YO yo  

8. Ж ж ZH zh  

9. З з Z z  

10. И и I i  

11. Й й Y y 1) 
12. K k K k  

13. Л л L l  

14. M m M m  

15. H h N n  

16. O o O o  

17. П п P p  

18. P р R r  

19. C c S s  

20. T t T t  

21. У y U u  

22. Ф ф F f  

23. X х KH kh  

24. Ц ц TS ts  

25. Ч ч CH ch  

26. Ш ш SH sh  

27. Щ щ SHCH shch  

28. Ъ ъ - - pomijamy 
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29. Ы ы Y y  

30. Ь ь - - pomijamy 
31. Э э E e  

32. Ю ю YU yu  

33. Я я YA ya 2) 
1) w przypadku, gdy litery [ий] występują łącznie na końcu wyrazu, wtedy dokonujemy transliteracji na 
[Y] 
2) w przypadku, gdy litery [ия] występują łącznie, wtedy dokonujemy transliteracji na [IA] 
 

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 

Tablica transliteracyjna alfabetu ukraińskiego 

Lp. 
Litery alfabetu 
ukraińskiego 

Transliteracja na alfabet 
łaciński Uwagi 

Wielka litera Mała litera Wielka litera Mała litera 
1. A a A a  

2. Б б B b  

3. B b V v  

4. Г г H h  

5. Ґ ґ G g  

6. Д д D d  

7. E e E e  

8. Є ε YE/IE ye/ie 1) 
9. Ж ж ZH zh  

10. З з Z z  

11. И и Y y  

12. I i I i  

13. Ї ї YI/I yi/i 2) 
14. Й й Y/I y/i 3) 
15. K k K k  

16. Л л L l  

17. М m M m  

18. H h N n  

19. O o O 0  

20. П п P p  

21. P p R r  

22. C c S s  

23. T t T t  

24. У y U u  

25. Ф ф F f  

26. X x KH kh  

27. Ц ц TS ts  
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28. Ч ц CH ch  

29. Ш ш SH sh  

30. Щ щ SHCH shch  

31. Ь ь - - pomijamy 
32. Ю ю YU/IU yu/iu 4) 
33. Я я YA/IA ya/ia 5) 
1) [YE] w przypadku, gdy znak występuje na początku wyrazu, [IE] w pozostałych przypadkach 
2) [YI] w przypadku, gdy znak występuje na początku wyrazu, [I] w pozostałych przypadkach 
3) [Y] w przypadku, gdy znak występuje na początku wyrazu, [I] w pozostałych przypadkach 
4) [YU] w przypadku, gdy znak występuje na początku wyrazu, [IU] w pozostałych przypadkach 
5) [YA] w przypadku, gdy znak występuje na początku wyrazu, [IA] w pozostałych przypadkach 
 


