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Rzeczpospol ita

Polska
PLlRU5

Wniosek o nadanie numeru PESEL W związku z konfliktem na Ukrainie | 3anenenne o np}ĺcBoeHnu HoMepa
PESEL B cBR3}í c KoHQn],lxTonn e Vxpauxe

uchodźcy, ochrony uzupełniajqcej, 2gody no pobyt tolerowany, nie ztożyłeś wniosku o ochronę międzynorodowq' / BHhMAHuE! 3anonHnüme gdaeneHue monb4o a moM cnyqae,
ecnu y eoc Hem pogpeueHun Ho Ítocmoauuoe npe6hr8oHale, pa3peu!eHun Hd epenennoe npe6araaHue, pa3peueuua ua ôonaocpouuoe npe6orcanue peauôenma
Eeponeücxozo Corcaa, cmomyca 6exeuqo, ôononaumenanoii eau4uma1 po3peweHun Ha monepaHmHoe npedalaauue, au pe nodonu u He xomume nodagoma
3a nan e H u e Ha ĺĺe*ôyua pod nyn gdqu my,

WYPEŁNlAJ WlELKlMl L|TERAMl W ALFABEC|E ŁAclŃsKlM / 3anonauĺe 3ar^aBHblM]1 6yxeaĺĺĺ ,laTuHcKoro a/roaBxŤa

1. Dâne ma na numer PESEL bteo,l n CBAhBAETCR PESEt

Nazwisko / oaMxn}rĺ

lmię (imiona) / l4ĺĺn (ĺnnena)

Data urodzenia / Ąara pox4eHnĺ

M ĺejsce urodzenia /Mecto pox{AeHĺĺ

Kraj urodzenia /CTpaHa poI(AeHĺĺ

obywateIstwo / fpax4axcĺao

Pleć / norl

Data wjazdu na terytorium Polski / AaTa
Bbe3Aa Ha Tepp}íTop}ĺp ľlonuur

Ukraiński numer ewidencyjny (o ile osoba
posiada) / Yxpaĺĺcxĺü

perýlcTpa[ł}roHHulů ľoĺrĺep (3anlłcu Ne)

oznaczenie dokumentu, na podstawie którego
ustalono tożsamość / o6oeHaqexne

AoKyMeHTa, Ha ocHoBaHx}í KoTopoľo
6ula ycraxoaĺeHa r].íqHocTb

ĺ-l ukraińskje/yxpa}rHcxoe lnne/tłxoe

l-l kob,"," 7 *""q"*" i-l mężc.yrna / ĺĺyxĺĺĺa

Dąąę rpcłlsĹţ! gşoby małoletniej / Ąaľĺule o po4t4Tenĺx MaroneTHero nxqa
(t Wypełnij, jeżeli wniosek dotyc7y dziecko i dąne rodziców wynikają z dokumentów. / 30nonHnemcn, ecnu 3d9aneHue Kocaemcf, pe6eHRa, u daHHbre

podumeneü ynd3aHd e ôoxyneamax.

Nazwisko ojca /oaMrírl,rĺ oTqa

Imię ojca (pierwsze) / l4ĺvrĺ otqa (nepeoe)

Numer PESEL (o ile został nadany) / Hoĺĺep
PESEL (ecnĺ 6ulĺ npncaoeľ)

Nazwisko matki / oaMnĺnĺ MaTep}í

lmię matki (pierwsze) / l,ĺĺnĺ MaTepĺ (nepaoe)

Numer PESEL (o ile został nadany) / Hoľĺep
PESEL (ecĺn 6ulĺ npucaoeĺ)

2. Dane osoby spľawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem / ble o n}ĺqe, $axrr,łecxu ocyLlţecÎBrtĺpułero onexy HaA pe6eHxoM

Nazwisko ojca /ĺDamĺnlĺ orqa

lmię (imiona) /l4rvrn (ĺĺĺeĺa)

Data urodzenia /Ąaĺa pox4exĺĺ

Numer PESEL (o ile został nadany) /
Hoĺuep PESEL (ecnn 6ulĺ npucsoex)

mm
@ aa-mn-rn1ôô-un-ezee

Pľeć / Íloĺ ! łoui"t.7 }ĺ(eHułuHa I mężczyzna / myxvĺna

obywatelstwo / rpax{AaHcrBo

oznaczenie dokumentu, na podstawie którego
ustalono tożsamość / o6olľaĺeĺĺe
AoxyMeHTa, Ha ocHoBaHł}í xoroporo 6ulla
ycTaHoBĺeHa nl/l'1HocŤb

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konÍliktem na Ukrainie / 3aĺaneľĺe o np'ĺcBoeH}lx HoMepa PESEL a cgnan
c xoĺsĺĺxroĺvt B yxpa].rHe

strona /
cTpaH}íq'a @,



Relacje osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem / otxouleĺne nýrţa, laKTłĺt{ecxh ocYl4ecÎBnĺK'l4eľo oneKy HaA pe6eHKoM

|_l matka / lĺaĺu |-l oiciec / oĺeq n
n
n

opiekun tymczasowy na podstawie orzecŻenia polskiego sądu /
aperneĺĺulŕ onexyH Ha ocHoBaH],ĺ14 peuJeH}íĺ nonbcxoľo cyAa

l{Îl{qecK}l

osoba sprawująca zasţępczą opiekę nad dzieckiem na podstawie orzeczenia polskiego sądu /
nnqo, ocyl4ecTBnĺrclĄee naTpoHaÎHyH' oneKy Ha ocHoBaHĺ'í peuJeH!,ln nonbcKoro cyAa

nad dzieckiem babcia !lHoe

3. Dane kontaktowe wnioskodawcy oraz potwierdzenie Profilu Zaufanego / Koĺraxrľlule AaHHble 3aĺB}rŤení }í noATBepxAeHríe
ÄoBepeHHol'o npolłrnn

O Nie wypeľniaj, jeżeli wniosek dotyc zy dziecka. f He ganoĺĺĺetcn, ecn}ĺ 3aĺBĺeHţ,te KacaeTcĺ pe6eHKa,

Wyrażam zgodę na przekazanie do rejestru danych kontaktowych imienia, nazwiska' numeru PESEL,
potwieľdzenie Profilu ZauÍanego oraz: l Aaĺo cornacl4e Ha nepe4aţ{y B peecTp KoHTaKTHblx

AaHHblx 1,ĺMeH14, ţanunnu, HoMepa PESEL, no4ĺeepx{AeHne AoBepeHHoľo npoo]4nf, ţ1:
n

ĺa4 pe6eĺxoĺrn, Hanp.'

mreJsce

na fotografię

35x45 mm

Međo

p4n Qoĺo

35x45 MM

Numeru telefonu / Hoĺvrep ĺeneQoxa

Adresu poczty elektronicznej / AApec 3neł(TpoHHoü noţłTbl

4' Fotografia osoby, której ma zostać nadany numer PESEL / <DoĺorpaQĺn n}ĺqa, KoÎopoMy
npucBahBaercn HoMep PESEL

Do wniosku dołqcz jednq t'otogrofię. / lIpunoxłume K 3ananeHuK, oôxy ţomoapaQun,

5. ośWiadczenie, podpis / noATBep}KAeH}ĺe, noAn}tcb

|-l Na teřytorium Polski przybylem z terytorium Ukrainy w związku z działaniamiwojennymi/ fl np}í6bl' Ha ÎepprÍopl,|rc Íloluurĺ c TeppĺŤopx]l Vxpanĺul
" g cgn3ĺ c 6oeBblMtí 4eňcrannrvrĺ

|-l lestem matżonkiem obywatela Ukrainy i nie posiadam obywatelstwa ukraińskiego /fl cynpvĺ/-a rpa)ł(AaHnHa
t_J

rpa)ł(AaHcTBa

Jeśli ktoś podaje nieprawdę lub zataja praWdę we wnio5ku, podle8a karz€ pozbawienia Wolności od 6 miesięcy do 8 lat. ]estem śWiadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za
zľożenie fôł5zywego oświadczenia, oświadczam, źe powyższe dane są prawdziwe'
Podstawaprawna:art.233ţ1Wzwiązkuzţ6ustawyzdnia6czerwca1997r'-Kodekskarny/
B crľ{ae npeAocTaBneH]1ĺ xem_ĺn6o ĺoxĺutx caegeĺĺü ]4.'l],l coxpblTlłn 

'ícT}íHbl 
B 3a'Brleĺuu, oĺ|oua Ro4'ex]1Î HaKa3aHIlo B BĺAe rlłuJeĺĺĺ cao6o4ul ĺa

cpox oĺ 6 ľuecĺqee 4o 8 neT. R ocBeAoMrrex/_a o6 yrorrooxoř oĺgetcraeľĺocTu 3a nop'aqy 3aBe4oľvlo noxĺoü rĺxQopruaquĺ. fl 3aĺBrlĺlo, qŤo npĺBeAeHHble
BbluJe Aaxĺ{bte cooTBeŤcÎByloTAgřcrsnĺeruĺocrĺ, npaBoBoe ocHoBaHíe: cŤ.233 9 1 B cB'3ĺ,| c l 6 3axoHa oĺ 6 ĺrcgĺ 1997 Î,- Hpĺr'nĺĺaluuulň xo4exc

M iejscowość / MecTo (,

Własnoręczny podpis o5oby ubiegającej się o nadanie numeru

PEsEL/ co6cÎBeHHopytłHaĺ noAn}rcb rlxqa,
xoAaTaňcŤByloułero o np}ícBoeHhll HoMepa PESEL

sklada osobo, któro ukończylo L2 lat -

podpis nie może dotykać oni przecinać ramki. /
ÍIoôaem nuqo cmapwe 72 nem, noônuca ne
Müłţem xocambcn unu nepexoaumb 3d paM,<y.

Data / Aaĺa

@ aa-mn-rn 1 ôô-tąm-aeee

Własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy /Co6craeHH opyqHaĺ
pal6oprraaĺ noAn]rcb 3af, B]lTeIĺ

til m

Adnotacje urzędowe (wypetnia urzędnik) / oQĺqnanuuule np}íMeqaHuĺ (aanonĺĺercn oQnquaĺlxutnn nĺqorvr)

Wynik weryfikacji z rejestrem obywateli Ukrainy prowadzonym przez straż Graniczną. /Pe3ynbÎaÎ cBepKlt
c peecÎpoM rpax{.qaH Yxpaĺxol Ílorpaľĺ,łĺoü crty'(6oň

sposób ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL/
Cnoco6 ycĺaľoBreHnĺ rlnqľocÍ]r ĺnqa,

I
I

o PESET

f,
odciski palców/ |l pobrano odciski palców/B3nŤbl l--] nie pobrano odcĺsków palców/xe

orneqaĺxl nanbqeB - olne.łalľĺ narrbqeB U B3íÎbl oÎneqaÎK}l nanbqeB

Bezplatne zdjęcĺe wykonane na koszt gminy/EecnĺaÎHaí Qororpasnĺ, cAeneHHa' 3a cqeT Myxlłlł]rnen}rÎeTa

Adnotacje /
|-lprrmeĺaxlłĺ

Wniosek o nadanie numeru PESEL W związku z konfliktem na Ukľainie / 3aRaĺeĺne o npĺcBoeHh}l HoMepa PESEL B cB'3}r
c xoĺQĺuxrorĺ B yxpaĺHe

strona /
cTpaH]4{ţa @


