
NADANIE/ZMIANA NUMERU PESEL

Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) jest
to  11-cyfrowy,  stały  symbol  numeryczny,  jednoznacznie  identyfikujący  osobę  fizyczną. 
Numer PESEL nadaje minister  właściwy do spraw wewnętrznych  w formie czynności 
materialno-technicznej.

Numer PESEL nadaje się:
1.na  wniosek  organu  gminy   obywatelom  polskim  zameldowanym  na  pobyt  stały  lub 
czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także osobom ubiegającym się o wydanie dowodu 
osobistego  oraz  cudzoziemcom  zameldowanym  na  pobyt  stały  lub  czasowy  trwający 
ponad  3  miesiące  na  podstawie  art.  26  ustawy  o  ewidencji  ludności  i  dowodach 
osobistych,
2.na  wniosek  płatnika  składek  ubezpieczeniowych   obywatelom  polskim
i  cudzoziemcom,  którzy  podlegają  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu 
zdrowotnemu, z wyłączeniem osób którym nadano ten numer na podstawie pkt 1,
3.na wniosek konsula   obywatelom polskim zamieszkałym za granicą, ubiegającym się o 
wydanie paszportu.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych może nadać numer PESEL osobom innym niż 
wymienione wyżej na ich pisemny umotywowany wniosek złożony bezpośrednio do tego 
ministra, jeżeli odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL przez te 
osoby.

Minister  właściwy  do  spraw  wewnętrznych  może,  na  umotywowany  pisemny wniosek 
organów w/w zmienić numer PESEL.
Numer PESEL podlega zmianie w przypadku:
•sprostowania daty urodzenia osoby, dla której był nadany,
•sprostowania oznaczenia lub zmiany płci osoby, dla której był nadany,
•sporządzenia  nowego  aktu  urodzenia  stosownie  do  przepisów  ustawy  z  dnia
           29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161,
           poz. 1688),
•stwierdzenia  faktu  wprowadzenia  w  błąd  organu  co  do  tożsamości  osoby,  dla  której
           był nadany.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z  dnia  10  kwietnia  1974 r.  o  ewidencji  ludności  i  dowodach osobistych
(j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie 
zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania 
oraz  prowadzenia  ewidencji  ludności  i  ewidencji  wydanych  i  unieważnionych 
dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475).

Niezbędne dokumenty:

• Wypełniony WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL,
• Odpis  skrócony aktu  urodzenia,  a  w  przypadku  osób  które  wstąpiły  w związek 

małżeński  –  odpis  skrócony  aktu  małżeństwa  opatrzony  adnotacją  o  aktualnie 
używanym nazwisku.



Opłaty:

Brak

Jednostka obsługująca: Wydział Spraw Obywatelskich
pokój nr 16 i 14 (budynek główny)
tel. 32 4295936, 32 4313406, 32 4295954, 

Godziny urzędowania: poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia:

• przekazanie  WNIOSKU  O  NADANIE  NUMERU  PESEL  ministrowi  właściwemu
do spraw wewnętrznych,

• po  otrzymaniu  powiadomienia  o  nadaniu/zmianie  numeru  PESEL,  uzupełnienie 
gminnego zbioru meldunkowego.

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni

Sposób przekazania informacji o sprawie:

• wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując 
się osobiście z Wydziałem Spraw Obywatelskich pokój 16 i 14,

• zawiadomienie o nadaniu/zmianie numeru PESEL zostanie wysłane pocztą 
tradycyjną na adres osoby, której numer nadano.

Środki odwoławcze i tryb ich wnoszenia:

Nie przysługuje.


