
PESEL dla obywateli z Ukrainy 

 

Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje 

osobę fizyczną. Osobom z Ukrainy uciekającym przed wojną umożliwi np. korzystanie z 

bezpłatnej opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce.  

 

Możesz uzyskać numer PESEL, jeśli:  

-  jesteś obywatelem Ukrainy  

-  jesteś obywatelem Ukrainy i masz Kartę Polaka,  

- jesteś członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który ma Kartę Polaka,  

 - jesteś małżonkiem obywatela Ukrainy, ale nie masz obywatelstwa ukraińskiego  

oraz przybyłeś od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z 

działaniami wojennymi.  

 

Wnioski o nadanie numeru PESEL w gminie Strumień można składać w Urzędzie Miejskim w 

Strumieniu ul. Rynek 4- w Referacie Spraw Obywatelskich (pokój nr 4). 

 

Co musisz przygotować: 

1. wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL (druki są dostępne do wypełnienia na miejscu) 

a także do pobrania: 

 

Wniosek o nadanie numeru PESEL 

 

2. jedna kolorowa fotografia  (jak do paszportu), czyli o wymiarach 35×45 mm przedstawiająca 

osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na 

wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i 

z zamkniętymi ustami. 

 

Po otrzymaniu skierowania z UM Strumień (pokój nr 1 lub 4) bezpłatne zdjęcia można wykonać 

w: 

 Zakładzie Fotograficznym Leszek Strządała w Strumieniu ul. Rynek 8. 

 

3. dokument, który potwierdzi dane podane we wniosku, w tym twoją tożsamość: dokument 

podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości 

(także nieważny), a w przypadku osób do 18 roku życia również dokument potwierdzający 

urodzenie. Jeżeli nie masz takiego dokumentu, to podpisanie przez ciebie wniosku jest 

równoważne prawnie z oświadczeniem, że twoje dane są prawdziwe. 

 

Podczas nadawania numeru PESEL będzie można równocześnie otrzymać tzw. profil zaufany, 

który umożliwi ściągnięcie aplikacji mobilnej mObywatel z elektroniczną wersją dokumentu 

ze zdjęciem i numerem PESEL. Profil zaufany umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych 

przez internet.  

https://strumien.pl/userfiles/Ukraina/wniosek%20o%20PESEL%20dla%20UKR_zm%20v.04_popr_na.pdf
https://strumien.pl/userfiles/Ukraina/wniosek%20o%20PESEL%20dla%20UKR_zm%20v.04_popr_na.pdf


Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć :  

- działający telefon komórkowy z numerem od operatora, którego jesteś wyłącznym 

użytkownikiem,  

-  adres e-mail, z którego korzystasz.  

Zgodę na przekazanie do rejestru danych kontaktowych imienia, nazwiska, numeru PESEL, 

potwierdzenie Profilu Zaufanego wyraża osoba pełnoletnia. 


