
Rzeczpospolĺta
Polska

Nazwisko / l-lpiaaĺqe

lmię (imiona) /|M'ĺ (iĺneĺa)

Data urodzenia / ĄaÎa HapoAxeHHĺ

PLlUKR

Wniosek o nadanie numeru PESEL W związku z konfliktem na Ukrainie l 3anea npo np}ícBo€HHR HoMepa
PESEL y 3B'n3Ky 3 KoHQniKToM B yxpaŢHi

uchodźcy, ochrony uzupelniajqcej, zgody na pobyt tolerowony, nie złożyleś wniosku o ochronę międ2ynorodowq. /ýBA.A! 3onoanpüme aan8y nuue a mouy aunoôxy, nKtĄo y aoc
ueuoe ôoaeony na nocmiůne nepe6yeauxa, donony uo muuuacoae nepe6yeauun, ôoeaony na ôoezocmpoxoae nepe6yeauua pesuôeuma €aponeücoxoeo Conay,
cmomycy 6ixenqg, ôodomxoeoeo gaxucmy, doeaony uo monepaHmHe nepe6yeonun, eu xe noddnu mo ue xo,łeme noöoaomu gorey Ho uixuapodnuü aaxucm.

WYPEŁNlAJ WlELK|Ml L|TERAMl W ALFABEC|E ŁAclŃsKlM / 3anoeĺito Be'nĺx}íM],t niÎepaM}í naTuHcbKoro anQaeiĺy

1. Dane osoby, której ma zostać nadany numer PESEL / flaĺi npo oco6y, f,Kiü npucBolo€Tbcn HoMep PESEL

Miejsce urodzenia /Micqe HapoA)ßeHH'

Kraj urodzenia /KpaŢĺa HapoAxeHHf,

obywatelstwo / ľpoĺua4nxcrao T ukraińskie /yxpa'jHcbxe

Pteć / cTaTb n kobi"t. / *i"*. t]

inne / iĺLle

mężczyzna l qoĺoaix

Data Wjazdu na terytorium Polskl / .qaTa a'i'a4y ĺa
teprĺopilo l-loĺuqi

Ukraiński numer ewidencyjny (o ile osoba
posiada) / Yxpainctxuř

pe€cTpaqiňH!rň HoMep (3annc N9)

oznaczenie dokumentu, na podstawie którego

ustalono tożsamość / ľlorĺaveĺxĺ AoKyMeHTa,
ľa ni4cĺaei 

'Koro 
BcTaHoBneĺo oco6y

Nazwisko / npirenule

lmię (imiona) /lĺĺ'n (iĺĺeĺa)

Data urodzenia /AaTa HapoAx(eHHĺ

Numer PESEL (o ile został nadany) /
Horĺep PESEL (nxqo 6ys npĺcsoeĺĺň)

D a n e ro d z i-qiw o5gby'4r a łol etn i e|2| Ąa x i l]p q 6a I!śj B Mg4 a4iT5_b q L9 ç 
g 6-rL

@ Wypełnĺj, jeżeli Wniosek dotycly dzĺecko idone rodzicow wynikają z dokumentów' / 3onoaH,oüme, FRt4o 3anaa cmocy€'mbcn ôumunu, i daui 6om*ie
axasoui e ôoxyraenmax.

Nazwisko ojca / l'lpieału4e 6aruxa

lmię ojca (pierwsze) / lnn'ĺ 6aruxa (nepue)

Numer PESEL (o ile zostal nadany) / Hoĺuep
PESEL (ĺxqo 6ya nprcaoexrłňl

Nazwisko matki / Ílpiaaĺqe ĺĺaĺepi

lmię matki (pierwsze) / lĺn'n ĺĺaĺepi (neprle)

Numer PESEL (o ile został nadany) / Homep
PESEL (ĺxu4o 6ya npĺcaoeľnň)

2' Dane osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem / flaxi npo oco6y, nxa 0aKT}rqHo 3AiücHlo€ onixy HaA AýlT],rHoK)

Płeć / Cmĺs n kobieta / xiĺxa l-l mężcryrna /,{orloBix

obywatelstwo / rpoMaAnHcrBo

oznaczenie dokumentu, na podstawie którego
ustaIono tożsamość / Íloaľa,łeĺxĺ AoKyMeHTa,

xa ni4cĺaai ĺKoro BcŤaHoBneĺo oco6y

Wniosek o nadanie numeru PESEL W związku z konfliktem na Ukrainie / 3aRBa npo npl,lcBo€HHĺ HoMepa PESEL y 3B'ĺ3Hy 3
xoľQnixroľvt B yxpaĺHi

strona /
cĺopixxa @'



Relacje osoby sprawujące| faktyczną opiekę nad dzieckiem / Bi4norrreĺxn oco6u, FKa ÖaxT}ĺLlHo 3AiřcHlo€ oniKy HaA A}íTIíHoK)

[-l matka / ĺvrarip |-l o1ciec / 6artxo tr opiekun tymczasowy na podstawie orzeczenia poĺskiego sądu / rĺĺilqacoaĺü onixyĺ ĺa
ni4craeĺ piuJeHHn noĺlbcbxoro cy4y

f
n inna osoba sprawująca

6a6yca

osoba sprawująca zastępczą opiekę nad dzieckiem na podstawie orzeczenia polskiego sądu /
oco6a, nxa agificxtoe naTpoHa)ł(Hy onixy ĺa ni4crasi piuleHHĺ noĺbcbxoro cyAy

nad dzieckiem ba bcia IHUJA íKao K)€ on AuTl,íHol{" Hanp. cecTpa,

3. Dane kontaktowe wnioskodawcy oraz potwierdzenie Profilu Zaufanego / Koĺraxĺxi AaHi 3a'BHr4xa i ni4ĺaep4xeHHf, AoBipeHoľo npoQiĺrfl

n
o Nie Wypełniaj, jeżeli wniosel< dotyczy dziecka' / He sanoaĺEeŤbcn, Xorl}l 3aĺBa cTocy€TbcA AnTuHlĄ'

Wyrażam zgodę na przekazanie do rejestru danych kontaktowych imienia, nazwiska, numeru PESEL,
potwierdzenie Profilu ZaufaneBo oraz: / Ąalo aro4y Ha nepeAaţ{y B pe€cTp KoHTaKTH!íx AaH}íx
iĺvteni, npiaeĺlĄa, HoMepa PESEL, niAraepA}KeHHĺ AoBipeHoro npoQinĺ, a TaKo}K:

Numeru te|efonu / HoMep TeĺeloHa

Adresu poczty elektronicznej / A,qpeca erexrpoHHoi nouJrn

miejsce

na fotografię

35 x45 mm

Mrcqe

p1n Qoĺo

35x45 MM

n
n

4' Fotografia osoby, której ma zostać nadany numer PESEL/ ĺ9otorpaQiĺ oco6}í, f,Kiř
npłrcBoKr€Tbcĺ ľoĺvlep PESEL

Do wniosku dołqcz jednq t'otograt'ię' / Aoôoüme ôo soaeu oôny Qomozpa$ia.

5. oświadczenie, podpis / ľli4raep4xeHHR, niAnr,tc

Na terytoriumPolski przybyłemzterytoriumUkrainyWzwiązkuzdziałaniami wojennymi /flnprł6yaHaTepĺTopiloÍloĺul4i arepltopiTYxpa'íĺĺ
y 3B'n3xy 3 60řoBtlMlí AinMr
Jestem małżonkiem obywatela Ukrainy i nie posiadam obywatelstwa ukraińskiego / fl € Apy)t{l,|Horc/qoIoBixoM rpoMaA'HĺHa Yxpaiľn i ĺe ĺuap
yKpaîHcbxoro rpoMaAĺ HcÎBa

Jeśli ktoś podaje nieprawdę lub zataja praWdę We Wniosku, podlega karze pozbawienia wolności od 6 mle5ięcy do 8 lat, Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności kařnej za

złożenie fałszywego oświadczenia' oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.
Podstawaprawna:art'233s1wŻWiązkuzţ6ustawyzdnia6czerwca1997r.-Kodekskarny/
y pa3i ĺ{aAaHHĺ 6y4u_xlłĺ'a HenpaBA]łBl,lx Bi4onnocĺeř a6o npuxoeyeaĺľĺ icrĺĺĺ y lanai, rałłř niÂ.nnra€ noßapaHH}o y ałľĺĺ4ĺ noa6aaĺeĺĺĺ goĺi Ha

cĺpox ai4 6 MicĺqiB Âo 8 poKiB. fl noiľQopnnoaaĺĺř npo xpłr'itiĺaluĺy ai4noeigaĺuľicru:a no4aĺuĺ cBiAoMo xenpaagĺeoî ilQopMaqii. fl 3aĺBnnrc, lţo
HaBeAeHi euqe 4aĺĺ oignoei4aoru 4iřcHocTi. npaBoBa ocHoBa: cr. 233 5 1 lriAĺo: s 6 3axoxy giA 6 qepBHĺ 1997 p. - Kpĺrĺixaĺuľuň xo4exc

Mieiscowość / Micqe składa osoba, która ukoliczyło 12 lot -
podpis nie może dotykać ani przecinąć ramki. /() Íloôae oco6a, aÍxou cmapwa ga 72 poKis -

- niônuc ne ł,llorÍe mopr<amucn.łu
flepexodumu 3a Małd paMíu'Data / AaÎa

Wľasnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy /
Bnacĺopyĺĺĺř p036ipnrrB}ĺü ni4nuc aaĺaĺĺxa

Własnoręczny podpis osoby ubiegającej się o nadanie numeru

PEsEt / BnacHopyqHĺü niAnĺc oco6ĺ' ĺKa
K,lonoqe npo npncBo€HHĺ HoMepa PEsEL

Adnotacje urzędowe (wypetnia urzędnik} / oQiqiüĺi npur'niĺxĺ (aanoaHrce oQiqiňĺa oco6a)

Wynĺk weryfikacji z rejestrem obywateli UkrainY prowadzonym przez straż 6raniczną. /Pe3yrrbÎaÎĺ 38ipKrł
3 pe€cTpoM rpoMaAnH Yxpaľxĺ ÍlpĺxopAoĺĺoi cnyx6ĺ

5posób ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL /
Cnoci6 K.llonoqe npo npucBo€HH'

n
__ _odciski 

palców_/ n pobrano odciski palców/ T-.l nie pobrano odcisków palcőw /
Bi46rłrxł nanbqiB | | brĺro ai46x1xl ilantqia LJ He B3ĺTo BiA$xÎKl4 ńaĺurłia

bezpłatne zdjęcie wykonane na koszt gminy/5egxourtoaĺa QotorpaQiĺ, lpo6neĺa 3a paxyxol( MyHilłĺnaniŤéTy

Adnotacje /
Ílpĺĺniĺru

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na U krainie l 3aaea n po nplrcBo€HHĺ H oMepa PESE L y 3B'ĺ3xy 3
xouQlixĺoĺĺ a Yxpaîĺi

strona /
cropixxa @


