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Dotyczy: dopełniania obowiązku meldunkowego oraz nadawania numeru PESEL 
    obywatelom Ukrainy, którzy wjechali na terytorium RP w wyniku działań 
    wojennych

Szanowni Państwo,
W  związku z masowym napływem do Polski obywatel i  Ukrainy, którzy 

w wyniku dzia łań  wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju 
pochodzenia i wjechal i  na terytorium Rzeczypospol i tej  Polskiej, uprzejmie 
przedstawiam – przekazaną przez Departament Spraw Obywatelskich MSWiA – 
rekomendację, dotyczącą dope łniania przez wskazaną  grupę  cudzoziemców 
obowiązku meldunkowego oraz nadawania im numeru PESEL.

Na wstępie podkreślić trzeba, że nadawanie numer PESEL obywatelom Ukrainy 
powinno, co do zasady, następować w związku z zameldowaniem. W przypadku problemów 
z dopełnieniem formalności meldunkowych, numer PESEL może zostać nadany w trybie 
wnioskowym. Należy przy tym pamiętać, aby na wskazaną  grupę  cudzoziemców nie 
nak ładać  dodatkowych obowiązków, które nie są  potrzebne do zameldowania lub 
nadania numeru PESEL. 

Jednocześnie wyjaśnienia wymaga, że wjazd do Polski obywatel i  Ukrainy, 
opuszczających swój kraj w wyniku dzia łań  wojennych oraz nieposiadających 
dokumentu podróży, następuje na podstawie art.  32 ustawy 
 o cudzoziemcach. Przepis ten obejmuje zarówno przypadki wjazdu do Polski dzieci 
nieposiadających żadnego dokumentu tożsamości, jak również cudzoziemców, 
którzy posiadają  wewnę t rzny dokument tożsamości, niestanowiący dokumentu 
podróży, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 
z dnia 9 marca 20216 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób 
przez granice (kodeks graniczny Schengen). Obywatele ukraińscy posiadający 
ważny dokument podróży (paszport biometryczny) wjeżdżają do Polski w ramach 
ruchu bezwizowego. 

W przypadku nadawania numeru PESEL małoletnim obywatelom Ukrainy, którzy nie 
posiadają dokumentu podróży, a posiadają inny dokument np. akt urodzenia, do rejestru 
PESEL należy wprowadzić  dane dokumentu podróży rodzica. Jeżeli dane tego 
dokumentu figurują już w rejestrze PESEL (w związku z rejestracją danych rodzica) system 
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będzie generował komunikat o błędzie I001 ODRZUT – ISTNIEJĄ PODOBNE REKORDY. 
Błąd ten nie powoduje blokady w zapisie rekordu, należy zatem skorzystać z opcji „Zapisz 
bezwarunkowo”. Należy mieć przy tym na uwadze, że w przypadku gdy obywatel 
Ukrainy przedstawia dokument podróży (wewnę t rzny)1 ,   to dokument ten 
należy również  uwzględnić  i wprowadzić dane tego dokumentu do rejestru PESEL.

Zwracam się z prośbą o szczególną wrażliwość w przypadku obsługi uchodźców przez 
pracowników organów gmin oraz zapewnienie im niezbędnej pomocy w dopełnieniu 
formalności dotyczącej dopełnienia obowiązku meldunkowego i nadania numeru PESEL.

Uprzejmie proszę o niezwłoczne przekazanie powyższych informacji pracownikom 
realizującym zadania z zakresu spraw obywatelskich.

Z poważaniem

Lucyna Gajda 
Dyrektor 
Wydziału  Spraw Obywatelskich 

               /-dokument podpisano elektronicznie-/

1 https://www.consilium.europa.eu/prado/pl/UKR-TO-01003/index.html
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