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Oznaczenie organu

Wniosek o nadanie numeru PESEL

EL/W/7

lnstrukcja wypetniania w tnech krokach

1.

2.

3.

WYPETNIAJ WIELKIMI LITERAMI

Polewyboru zaznaczaj M tuU E
Wypetniaj kolorem czarnym lub niebieskim

Pzyklod wypelnionego wniosku znajdziesz no stronie internetowej prowodzonej
paez Ministerstwo Spraw Wewnqtrznych.

1. Wnioskodawca

lmig

Ulica

Numer domu

Kod pocztowy

Adres do korespondencji osoby, kt6ra sklada wniosek

Numer lokalu

2. Dane osoby, kt6rei dotyczy wniosek

lmig pierwsze

lmig drugie

lmiona kolejne

Nazwisko

Ptei E touieta

n me2czyzna

Dataurodzenia tI m nTI
@ dd-mm-rrrr

Kraj urodzenia

Kraj miejsca zamieszkania
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Obywatelstwo lub status
bezpafistwowca

Seria i numer

bezpafstwowiec

tnne

tr
n
tr

EtI
@ dd-mm-nrr

Seria i numer

Data wa2noici
dokumentu

3. Dodatkowe dane

Nazwisko rodowe

Miejsce urodzenia (nazwa
miejscowoSci)

Oznaczenie aktu
urodzenia

Oznaczenie uaqdu stanu
cywilnego, w kt6rym

zostat sporzqdzony akt
urodzenia

lmig ojca pierwsze

Nazwisko rodowe ojca

lmig matki pierwsze

Nazwisko rodowe matki

Seria i numer

Data wa2no6cidowodu
osobistego

Oznaczenie organu, kt6ry
wydal dow6d osobisty

', oraz dane jej rodzic6w

Wypelnij, jeieli done sq dostqpne i wynikajq z przedstowionych dokument6w.

tI tT
@ dd-mm-rm

Datawa2noscipaszportu m E nTI
@ dd-mm-rrrr

Dokument podr6iy cudzoziemca lub inny dokument potwierdzaiacy
to2samoSd i

Wniosek o nadanie numeru PESEL ,tron" (zD

Ostatnio wydany paszport obywatela polskiego

Ostatnio wydany dow6d osobisty obywatela polskiego



4. Dane o stanie cywilnym osoby, kt6rej wniosek dotycry

Wypetnij, je2eli dane sq dostgpne i wynikojq z przedstowionych dokument6w.

Stan cywilny E kawaler / panna

E 2onaty / zamg2na

Wypetnii tylko, jeili zaznoczylei opcjq ,lonoty / zomqina'

lmig mal2onka

Nazwisko rodowe
mat2onka

Numer PESEL mat2onka

A poaoj So tylko jeiti zostol nodony

tt
L--l rozwiedziony / rozwiedziona

E wdowiec / wdowa

5. Ostatnie zdarzenie maiace wptyw na maliefistwo

Wypetnij, jeili osobo, kt6rej dotyczy wniosek, kiedykolwiek zawarlo zwiqzek mal2ehski. Zoznacz
tylko jedno, nojbardziej oktualne zdarzenie i uzupelnij pozostole polo.

Zdarzenie: f] zawarcie zwiqzku mal2eriskiego

n rozwiqzanie zwiqzku mat2efskiego

E uniewa2nienie zwiqzku mat2eriskiego

n ,gon mat2onka (zaznaczje6li znasz datg zgonu)

fl zgon mal2onka - znalezienie zwlok(zaznacz jeSli mat2onek zmart ale znasz
jedynie datg znalezienia ciala)

6. Forma pzekazania wnioskodawcy powiadomienia o nadaniu numeru PESEL

Datazdazenia: til E []-|_Tl
@ dd-mm-rrrr

Oznaczenie aktu mai2eristwa albo sygnatura akt sqdu, kt6ry
rozwiqzal/uniewainil mat2efistwo, albo numer aktu zgonu mat2onka

Oznaczenie urzgdu stanu cywilnego, w kt6rym sporz4dzono akt mal2efistwa
albo akt zgonu, albo oznaczenie sqdu, kt6ry rozwiqzatluniewa2nil mat2efstwo

I pisemna

E dokur"nt elektroniczny

Adres elektroniczny

Wypelnij jeili zoznoczytes opcje "dokument elektroniczny"

@ AdresskrzynkiePUAP
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7. Podstawa prawna upowainiaiaca do otrzymania numeru PESEL - wskazanie przepisu, z kt6rego
numeru PESEL

Miejscowo5i

Data [il E [I-T-TI
@ dd-mm-rrrr

Wlasnorgczny podpis
wnioskodawcy

Wniosek o nadanie numeru PESEL

8. Podpisy

strona@l


