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[Ukraina]: ????? ??? ????????? ????????????????? ??????
PESEL ??? ??????????? ??????? ??? 16 ??????? - ?? ?????? //
Wniosek o PESEL dla obywatela Ukrainy od 16 marca - jak
z?o?y?
Przy sk?adaniu wniosku o nadanie numeru PESEL nale?y okaza?:
• dokument podró?y, Kart? Polaka lub inny dokument ze zdj?ciem umo?liwiaj?cy ustalenie
to?samo?ci,
• w przypadku osób poni?ej 18 roku ?ycia – tak?e dokument potwierdzaj?cy urodzenie.
Okazany mo?e by? tak?e dokument uniewa?niony, a maj?c na uwadze wyj?tkowo??
sytuacji, w przypadku braku dokumentów, nale?y z?o?y? o?wiadczenie .
WA?NE !!! Do wniosku niezb?dne jest tak?e zdj?cie spe?niaj?ce wymagania jak do dowodu
osobistego tj.:
• kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm wykonana na jednolitym jasnym tle.
Podczas sk?adania wniosku pobiera si? od osoby, której dotyczy wniosek, odciski palców.
Nie pobiera si? odcisków palców od osoby:
1) która nie uko?czy?a 12. roku ?ycia;
2) od której chwilowo fizycznie nie jest mo?liwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców;
3) od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemo?liwe.

????? ??? ????????? ????????????????? ?????? PESEL ??? ??????????? ??????? ??? 16
??????? - ?? ??????
??? ?????? ????? ?? ????? PESEL ??? ???? ???????? ????????:
• ???????? ????????, ????? ?????? ??? ????-???? ????? ???????? ?? ???????????, ?? ????????
?????????????? ?????,
• ??? ???? ?? 18 ????? - ????? ????????, ?? ??????????? ??????????.
????? ???? ???? ????????????? ????????, ???????? ?????????, ? ?????????? ?????????
????????, ? ???? ??????????? ?????????? ????????? ??????????.
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???????!!! ?? ????? ????? ?????? ????? ??????????, ??? ?????????? ??????? ??? ID-??????,
?????:
• ????????? ?????????? ???????? 35 × 45 ??, ?? ???????? ????.
??? ?????? ????? ? ????? ?????????? ???????? ???????. ???????? ??????? ?? ??????????
??? ????:
1) ??? ?? ??????? 12 ?????;
2) ? ???? ????????? ??????? ????????? ????? ???????? ??????? ? ???????;
3) ? ???? ????? ???????? ??????? ??????? ?????????.
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