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NUMER PESEL I PROFIL ZAUFANY DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA UKRAINIE
Numer PESEL można uzyskać na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022, poz. 583)
Przepisy ustawy obejmują:
●
●
●
●

obywateli Ukrainy,
obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka,
członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka,
małżonka obywatela Ukrainy, nie posiadającego obywatelstwa ukraińskiego,

którzy przybyli na terytorium Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi
n terytorium tego państwa i przekroczyli granicę w okresie od 24 lutego 2022r.
Co trzeba przygotować:
●

●

●

wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (do pobrania na stronie lub do wypełnienia w
Urzędzie Gminy Żelazków),
dokument, który potwierdzi dane podane we wniosku, w tym tożsamość, jeżeli brak takiego dokumentu, to podpisanie
wniosku jest równoznaczne prawnie z oświadczeniem, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
zdjęcie w rozmiarze 35 x 45 mm zgodne z art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. 2021 poz.
816 ze zm. ).

Od osób, które ukończyły 12 rok życia podczas składania wniosku zostaną pobrane odciski palców od osoby, której wniosek
dotyczy.
Aby uzyskać profil zaufany trzeba przygotować:
●
●

numer telefonu od polskiego operatora, którego osoba składająca wniosek jest wyłącznym użytkownikiem,
adres e-mail.

Wniosek należy złożyć osobiście w formie papierowej w Urzędzie Gminy. Dziecko do 12 roku życia nie musi być obecne przy
składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.
Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd
opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Od dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia nie pobiera się odcisków palców.
Wnioski można składać od 16 marca 2022r.
w Urzędzie Gminy Żelazków, pok. nr 14,
od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
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