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Nadanie nr PESEL dla obywateli z UKRAINY
przybyłych do Polski z terytorium UKRAINY
w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na
terytorium tego państwa w okresie od 24 lutego 2022 r

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r, z pózn. zm. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Miejsce załatwienia sprawy:
Myślenice, Rynek 8/9
Blok C- parter Sala Obsługi Klienta, stanowisko nr 5-7
Tel. 12 63-92-340,
Godziny pracy:
Poniedziałek 7.30 – 17.00
Wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 - 14.00
Sposób załatwienia sprawy:
Wygenerowanie NR PESEL
Obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie
mogą załatwić sprawę wyłącznie po wcześniejszym pobraniu biletu z biletomatu znajdującego się w
holu urzędu (obowiązuje limitowana dzienna pula biletów)
Aby otrzymać numer PESEL należy zgłosić się do urzędu miasta i gminy Myślenice - wejście od ulicy
Henryka Jordana 3 – Sala Obsługi Klienta

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 Papierowy wniosek o nadanie numeru PESEL wypełnia osoba, która ubiega się o jego
nadanie i składa go osobiście na stanowisku 4-7 na Sali Obsługi Klienta. Wniosek
musi być czytelnie podpisany. Do wniosku o nadanie nr PESEL musi być dołączona
kopia dokumentu, na podstawie którego zostanie ustalona tożsamość wnioskującego.
 Osoba ubiegająca się o nadanie numeru PESEL w trybie jw. musi mieć ze sobą
dokument, na podstawie którego przekroczyła granicę (paszport biometryczny,
ukraiński paszport wewnętrzny, akt urodzenia w przypadku dzieci).
 Fotografia osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL.
II. OPŁATY:
Wniosek o wydanie Nr PESEL nie podlega opłacie

III. CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie po otrzymaniu kompletnego wniosku.

IV. UWAGI:

 Podczas składania wniosku od osoby pobiera się odciski palców. Nie dotyczy to dzieci
do lat 12.
 Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba
sprawująca nad nim faktyczną pieczę.
 Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić
zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności
przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

* ostatnia aktualizacja 11.04.2022 r
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