Numer PESEL dla obywateli Ukrainy - Informacje

GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI
NUMER PESEL DLA UKRAIŃCÓW – WPROWADZAMY SYSTEM KOLEJKOWY
Dla usprawnienia obsługi związanej z rejestracją osób przybyłych po 24.02.2022
roku z Ukrainy chcących dokonać rejestracji PESEL wprowadzamy z dniem
dzisiejszym SYSTEM KOLEJKOWY do Wydziału Spraw Obywatelskich. Obsługa jednej
osoby trwa około 30 minut.
Numerki na kolejne dni wydawane są w Urzędzie Miejskim przy ul. Poznańskiej 165,
III piętro w godzinach pracy urzędu.
Nie prowadzimy rejestracji telefonicznej.
Do wniosku o PESEL niezbędne jest zdjęcie biometryczne, które bezpłatnie można
wykonać w Zakładzie Fotograficznym w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska
280/pawilon 2, czynny w godzinach od 9.30 do 17.30.
Dzisiaj wydano numerki do rejestracji numeru PESEL do 24.03.2022 r.

Numerki na kolejne dni wydawane będą 24.03.2022 r. w godzinach od 8.00 do
16.00.
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ-ВВОДИМО СИСТЕМУ ЧЕРГ
Для поліпшення обслуговування, пов’язаного з реєстрацією осіб, які прибули
після 24.02.2022 року з України, які бажають зареєструвати PESEL, ми вводимо
з сьогоднішнього дня систем черг у відділі цивільних справ. Обслуговування
однієї людини займає близько 30 хвилин.
Номери на наступні дні видаються в міському управлінні по вул. Познанській,
165, третій поверх в робочий час офісу.
Ми не реєструємо по телефону.
Для оформлення заявки на номер PESEL необхідна біометрична фотографія,
яку можна безкоштовно зробити у відділі фотографії в Ожаруві Мазовецькому,
вул. Познаньська 280 / павільйон 2, працює з 9.30 до 17.30.
Сьогодні видано номери для реєстрації номера PESEL до 24 березня 2022 року.
Номери на наступні дні видаватимуться 24.03.2022 р.з 8.00 до 16.00.

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy
Obywatel Ukrainy, który przyby? na terytorium Polski w zwi?zku z dzia?aniami wojennymi, aby uzyska?
numer PESEL powinien przed?o?y? jeden z poni?szych dokumentów:
– paszport
– dokument podró?y
– Karta Polaka
– inny dokument ze zdj?ciem
– w przypadku braku wy?ej wymienionych dokumentów potwierdzenie to?samo?ci nast?puje na
podstawie o?wiadczenia
– 1 zdj?cie (takie jak do paszportu)

Zdj?cia mo?na wykona? bezp?atnie pod adresem:
- Fotograf O?arów, ul. Pozna?ska 280, pawilon 2, 05-850 O?arów Mazowiecki
- Urz?d Miejski, Wydzia? Spraw Obywatelskich (Dom Kultury „U?miech”)
- Zak?ad Fotograficzny
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GMINA BŁONIE
Informacja dot. numeru PESEL
Uprzejmie informuj?, i? dla zapewnienia sprawnej obs?ugi obywateli, którzy wjechali na terytorium RP po
24 lutego br. i chc? zarejestrowa? swój pobyt sk?adaj?c jednocze?nie wniosek o nadanie numeru
PESEL, obs?uga prowadzona b?dzie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem tel.:
22 725 30 04 wew. 122
Umówienie wizyty mo?liwe jest w godzinach pracy Urz?du (poniedzia?ki 10:00-18:00, w pozosta?e dni
08:00-16:00).
??????????
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DO NADANIA NUMERU PESEL NIEZB?DNE JEST:
- osobiste z?o?enie wniosku z czytelnym podpisem,
- zdj?cie biometryczne,
- pobranie odcisków palców (dot. osób powy?ej 12. roku ?ycia).
Potwierdzenie to?samo?ci wnioskodawcy odbywa si? na podstawie dokumentu ze zdj?ciem (w
przypadku osób, które nie uko?czy?y 18. roku ?ycia dopuszczalne jest równie? przed?o?enie aktu
urodzenia).
Wniosek w imieniu osoby niepe?noletniej sk?ada jeden z rodziców, opiekun, kurator, opiekun
tymczasowy lub osoba sprawuj?ca faktyczn? piecz? nad dzieckiem (sk?adaj?cy powinien okaza?
dokument to?samo?ci).
Przy nadaniu numeru PESEL mo?na b?dzie ubiega? si? równie? o za?o?enie profilu zaufanego
(daj?cego dost?p do us?ug publicznych przez internet).
Rejestracji nale?y dokona? przed up?ywem 60. dni od dnia wjazdu. Z uwagi na zapewnienie p?ynnej
pracy Urz?du uprzejmie prosz? o rozk?adanie wizyt w czasie.
***
??? ??????????? ?????? PESEL, ??? ????????:
- ???????? ??????? ????? ? ??????????? ????????,
- ??????????? ????,
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?????????? ??????? ???? ????????? ???????? 60 ???? ? ???? ?’????. ? ??’???? ?
????????????? ??????? ??????????, ????? ?????? ????????? ????????????.
?????? ??????????: https://www.blonie.pl/

GMINA LESZNO
Informacja dla uchod?ców z Ukrainy – osoby, które przekroczy?y granic? RP po 24 lutego.
W Urz?dzie Gminy w Lesznie dost?pne b?d? wnioski, po wype?nieniu i z?o?eniu których
obywatele Ukrainy b?d? mieli nadany numer PESEL i automatycznie otrzymaj? Profil Zaufany.
Bezp?atne zdj?cie do dokumentów mo?na zrobi? pod adresem al. Wojska Polskiego 14 w
zak?adzie fotograficznym.
Aby z?o?y? wnioski nale?y posiada? numer telefonu i adres e-mail.
? 16 ??????? ????????? ???????? ???? ?????? ??????????? ???y?? ??? ???????????
???????? ? ??????
?????????? ??? ?'??? ? ??????? - ????, ??? ????????? ?????? ?????????? ?????? 24
??????.
????? ?????? ???????? ? ??????? ???? ? ?????, ????? ?????????? ? ????????? ?????
?????????? ??????? ??????? ????? PESEL ?? ??????????? ????????? ?????????
???????.
??????????? ?????????? ????? ??????? ?? ??????? al. Wojska Polskiego 14 ? ????
????????.
??????? ??? ??????? ????? , ????????? ???? ???? ????? ???????? ?? ??????
??????????? ?????.
?????? ??????????: https://gminaleszno.pl/category/aktualnosci/

GMINA STARE BABICE
Jeste? obywatelem/obywatelk? Ukrainy i przyby?e?(-a?) do Polski bezpo?rednio z Ukrainy w zwi?zku z
dzia?aniami wojennymi w twoim kraju?
Mo?esz uzyska? numer PESEL, który umo?liwi Ci np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy
spo?ecznej czy za?o?enie firmy w Polsce. Jednocze?nie mo?esz uzyska? profil zaufany, który
umo?liwia za?atwianie wielu spraw urz?dowych przez Internet.
?? ?????????? ??????? ? ??????? ?? ?????? ????????????? ? ??????? ? ??’???? ? ????????
????? ? ????? ???????
?? ?????? ???????? ????? PESEL, ???? ????????? ???, ?????????, ???????????? ?????????
??????? ??????’?, ?????????? ???????? ??? ???????? ???????? ? ??????. ? ??? ?? ??? ?? ??????
???????? ???????? ???????, ???? ???????? ?????????? ?????? ????????? ????? ????? ????????.

W Urz?dzie Gminy Stare Babice nadawanie numeru PESEL odbywa si? wy??cznie po uprzednim
zapisaniu si? pod numerem telefonu 509-926-191, czynnym od poniedzia?ku do pi?tku w
godzinach 14.00-15.00.
? ????? ????? ????? ?????? ????? PESEL ???????????? ???? ????? ???????????
?????????? ?? ??????? ???????? 509-926-191, ?????? ? ????????? ?? ?’?????? ? 14:00 ??
15:00.
?????? ??????????: https://stare-babice.pl

GMINA ŁOMIANKI
Urz?d Miejski w ?omiankach pocz?tkowo b?dzie w stanie obs?u?y? dziennie jedynie 15 wniosków o
nadanie numeru PESEL uchod?cy.
Szacunkowy czas obs?ugi jednego wniosku to pó? godziny (wg. informacji z Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów). Procedura jest czasoch?onna gdy? wymaga? b?dzie ustalenia statusu pobytowego
cudzoziemca, pobrania odcisków palców, skanowania zdj?cia, sporz?dzania kserokopii dokumentów na
podstawie których ustalono to?samo??, transliteracji dokumentów sporz?dzonych w j?z. ukrai?skim,
wprowadzenia danych do Rejestru Danych Kontaktowych, wygenerowania profilu zaufanego i nadania
kodów - co nie by?o konieczne przy nadawaniu nr PESEL w dotychczasowej procedurze.
Mo?esz uzyska? numer PESEL, je?li:
jeste? obywatelem/obywatelk? Ukrainy lub
jeste? obywatelem/obywatelk? Ukrainy i masz Kart? Polaka, lub
jeste? cz?onkiem najbli?szej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kart? Polaka, lub
jeste? ma??onkiem/ma??onk? obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie masz obywatelstwa
ukrai?skiego oraz przyby?e?(-a?) w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpo?rednio z
terytorium Ukrainy w zwi?zku z dzia?aniami wojennymi prowadzonymi w twoim kraju.
Kto mo?e uzyska?
Ka?dy, kto spe?nia warunki wymienione w sekcji Kiedy mo?esz skorzysta? oraz:
- przyby? w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpo?rednio z Ukrainy w zwi?zku z
dzia?aniami wojennymi,
- zg?osi si? (z?o?y wniosek) do dowolnego urz?du gminy.
Co musisz przygotowa?
Kolorowe zdj?cie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szeroko?? x wysoko??) i – je?li
jeste? na zdj?ciu w ciemnych okularach lub w nakryciu g?owy – odpowiednie za?wiadczenie. Sprawd?,
jakie warunki powinno spe?nia? zdj?cie.
Aby uzyska? profil zaufany, musisz mie? :
Pami?taj! Podczas sk?adania wniosku zostan? pobrane twoje odciski palców.
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profil-zaufany-zasady.html
GMINA IZABELIN
W zwi?zku z licznymi w?tpliwo?ciami i pytaniami dotycz?cymi przyj?tej ustawy o pomocy obywatelom
Ukrainy w zwi?zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa?stwa” informujemy, ?e obecnie czekamy
na rozporz?dzenia wykonawcze i uruchomienie systemu do nadawania numeru PESEL dla obywateli
Ukrainy. Mo?liwo?? wprowadzania wniosków przewidziano w ustawie na najbli?sz? ?rod?.
Uruchomienie przyjmowania wniosków przez Wydzia? Spraw Obywatelskich w gminie Izabelin
planowane jest równie? na dzie? 16 marca, ?roda. Przyjmowani b?d? wy??cznie wcze?niej zapisani
interesanci. Zapisów na z?o?enie wniosku b?dzie mo?na dokonywa? od 16 marca pod numerem tel. 22
722 89 38 lub osobi?cie w Urz?dzie Gminy Izabelin.
Po otrzymaniu numeru PESEL b?dzie mo?na za?atwia? kolejne sprawy. Informacja o miejscu z?o?enia
kolejnych wniosków b?dzie udzielana podczas procedury nadawania numeru PESEL.
? ??’???? ? ?????????? ??????????? ?? ??????????? ???? ?????????? ?????? ??? ????????
?????????? ??????? ????????? ????????? ????????? ?? ????????? ???? ??????, ????????????,
?? ?????? ?? ???????? ???????????? ?????????? ????? ?? ?????? ??????? ?????????? ???????
PESEL ??? ???????? ???????. ?????????? ?????? ??????, ??????????? ?????, ????
????????????? ? ????????? ??????. ????? ?? 16 ???????, ??????, ??????????? ??????? ???????
???? ?? ??????? ????????? ????? ? ????? ????????. ??????????? ???? ?????? ?????????????
????????. ?????????? ?? ?????? ?????? ????? ???? ? 16 ??????? ?? ????????? 22 722 89 38 ???
???????? ? ?????????? ????? ????????.
????????? ????? PESEL, ?? ??????? ????????? ?????? ????????? ????????. ?????????? ???
????? ??????? ????????? ???? ???? ???????????? ??? ??? ????????? ?????????? ?????? PESEL.
?????? ??????????: https://www.gmina.izabelin.pl

GMINA KAMPINOS
Rejestracja uchod?ców z Ukrainy, którzy chc? uzyska? PESEL i którzy chc? pozosta? w Polsce
rozpocznie si? w najbli?sz? ?rod? 16 marca.

Tzw. „PESEL uchod?cy” dotyczy wy??cznie osób, które przekroczy?y granic? z Polsk? nie wcze?niej ni?
24 lutego 2022 r.
Ukrai?cy, którzy przyjechali do Polski wcze?niej otrzymuj? nr PESEL na dotychczasowych zasadach, tj.
przy zameldowaniu lub w trybie wnioskowym z podaniem podstawy prawnej ubiegania si? o numer
PESEL.
DO CZEGO POTRZEBNY JEST PESEL?
Numerem PESEL pos?ugujemy si? w Polsce aby:
podj?? prac?,
za?o?y? dzia?alno?? gospodarcz?,
zarejestrowa? si? jako osoba bezrobotna,
za?o?y? rachunek w banku,
korzysta? z opieki zdrowotnej,
podj?? nauk? w szkole i na uczelni,
korzysta? z pomocy finansowej Pa?stwa.
Numer PESEL b?dzie te? niezb?dny do z?o?enia wniosku o nadanie statusu uchod?cy w Urz?dzie ds.
Cudzoziemców.
PROCEDURA NADANIA UCHOD?CY NUMERU PESEL
Do wyrobienia numeru „PESEL uchod?cy” konieczna b?dzie fotografia (wymogi s? takie same jak do
dowodu lub paszportu polskiego).
Wniosek o nadanie numeru PESEL jest formularzem sporz?dzonym w 3 jezykach (polskim, ukrai?skim i
rosyjskim).
W trakcie procedury od osób, które uko?czy?y 12. lat b?d? pobierane odciski palców.
FORMA DOKUMENTU
Wnioskodawcy b?d? otrzymywali papierowe potwierdzenie nadania numeru PESEL oraz potwierdzenie
wydania profilu zaufanego.
?????? ??????????: http://kampinos.pl
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