DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Poz. 1961
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1)
z dnia 24 grudnia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.2))
zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru
PESEL (Dz. U. poz. 74 i 1462) wprowadza się następujące zmiany:
1)

§ 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Organ, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL, powiadamia o jego nadaniu lub zmianie odpowiednio osobę, której nadano lub zmieniono numer PESEL, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego
lub inną osobę sprawującą nad nią faktycznie opiekę – niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 3
ust. 1 albo 2.
2. Powiadomienie o nadaniu lub zmianie numeru PESEL jest przekazywane, w zależności od żądania osoby,
w postaci papierowej albo elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
3. Wzór powiadomienia o nadaniu numeru PESEL jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
4. Wzór powiadomienia o zmianie numeru PESEL jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
5. W przypadku gdy z wnioskiem o nadanie numeru PESEL wystąpił konsul, powiadomienie o nadaniu numeru
PESEL następuje przez odbiór dokumentu paszportowego zawierającego nadany numer PESEL.”;

2)

§ 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Sporządzenie nowego aktu urodzenia w wyniku przysposobienia albo obalenia domniemania ojcostwa
męża matki skutkuje nadaniem nowego numeru PESEL i usunięciem z rejestru PESEL oraz z rejestrów mieszkańców prowadzonych przez organy gmin właściwe ze względu na aktualne lub poprzednie miejsca zameldowania na
pobyt stały lub czasowy danych przysposobionego albo osoby, której dotyczy obalenie domniemania ojcostwa męża
matki, zamieszczonych w tych rejestrach przed przysposobieniem albo przed obaleniem domniemania ojcostwa męża matki.
2. Wniosek o usuniecie z rejestru PESEL danych składa kierownik urzędu stanu cywilnego, o którym mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy, występując o nadanie nowego numeru PESEL dla przysposobionego albo dla osoby,
której dotyczy obalenie domniemania ojcostwa męża matki.

1)

2)

Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych
(Dz. U. poz. 1265).
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593, z 2011 r. Nr 133, poz. 768, Nr 204, poz. 1195
i Nr 288, poz. 1689, z 2012 r. poz. 921 i 1407, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 301, 1741 i 1888.
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3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych nadaje nowy numer PESEL przysposobionemu albo osobie, której
dotyczy obalenie domniemania ojcostwa męża matki, po usunięciu danych przysposobionego albo osoby, której dotyczy obalenie domniemania ojcostwa męża matki, z rejestru PESEL zamieszczonych w tym rejestrze przed przysposobieniem albo przed obaleniem domniemania ojcostwa męża matki.”;
3)

§ 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.”;

4)

załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

5)

załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

6)

dodaje się załącznik nr 3 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.
Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk
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Oznaczenie organu

Rzeczpospolita
Polska
Rzeczpospolita
Polska
Rzeczpospolita
Polska

Oznaczenie organu
Oznaczenie organu

Poz. 1961

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia …. (poz. ….)
Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
Załącznik nr 1
Załączniki do rozporządzenia
Ministra
Spraw2014
Wewnętrznych
z dnia
24 grudnia
r. (poz. 1961)
z dnia …. (poz. ….)
Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
Załącznik nr 1
EL/W/1
z dnia …. (poz. ….)
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1

EL/W/1
EL/W/1

Wniosek o nadanie numeru PESEL
Wniosek o nadanie numeru PESEL
Instrukcja
wypełniania
w trzech
krokach
Wniosek
o nadanie
numeru
PESEL
Instrukcja wypełniania w1.trzech krokach
WYPEŁNIAJ WIELKIMI LITERAMI
Instrukcja wypełniania w trzech krokach
1.
2.
1.
3.
2.

WYPEŁNIAJ
WIELKIMIlubLITERAMI
Pole
wyboru zaznaczaj

2.
3.

Przykład
wypełnionego
wniosku
znajdziesz
na: adres strony internetowej prowadzonej przez
Pole
wyboru
zaznaczaj
lub
Wypełniaj
kolorem
czarnym
lub
niebieskim
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Wypełniaj
kolorem czarnym
lub
niebieskim
Przykład wypełnionego
wniosku
znajdziesz
na: adres strony internetowej prowadzonej przez
Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych.
Przykład wypełnionego wniosku znajdziesz na: adres strony internetowej prowadzonej przez

3.

1.

Wnioskodawca

1.
1.

Wnioskodawca Imię
Wnioskodawca
Imię
Imię
Nazwisko
Nazwisko
Nazwisko
Ulica

2.
2.
2.

WYPEŁNIAJ
WIELKIMI
LITERAMI
Wypełniaj
kolorem
czarnym
lub niebieskim
Pole wyboru
zaznaczaj
lub

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Adres do korespondencji osoby, która składa wniosek
Adres do korespondencji osoby, która składa wniosek
Adres do korespondencji osoby, która składa wniosek

Ulica
Numer domu
Ulica
Numer domu
Kod pocztowy
Numer domu
Kod pocztowy
Dane osoby,
której dotyczy wniosek
Kod pocztowy
-

Numer lokalu
Numer lokalu
Miejscowość
Numer lokalu
Miejscowość
Miejscowość

Dane osoby,
dotyczy wniosek
Imię której
pierwsze
Dane osoby, której dotyczy wniosek
Imię pierwsze
Imię drugie
Imię pierwsze
Imię drugie
Imiona kolejne
Imię drugie
Imiona kolejne
Nazwisko
Imiona kolejne
Nazwisko
Nazwisko
kobieta
Płeć
mężczyzna
kobieta
Płeć
Płeć
Data urodzenia
Data urodzenia
Data urodzenia
Kraj urodzenia

Kraj urodzenia
Kraj miejsca zamieszkania
Kraj urodzenia
Kraj miejsca zamieszkania
Kraj miejsca zamieszkania

kobieta
mężczyzna
mężczyzna
dd-mm-rrrr
dd-mm-rrrr

-

dd-mm-rrrr

Wniosek o nadanie numeru PESEL

strona

1/4

Wniosek o nadanie numeru PESEL
Wniosek o nadanie numeru PESEL

strona
strona

1/4
1/4
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Obywatelstwo lub status
bezpaństwowca

Poz. 1961

polskie
bezpaństwowiec
inne
Ostatnio wydany paszport obywatela polskiego

Seria i numer
Data ważności paszportu

-

-

dd-mm-rrrr

Dokument podróży cudzoziemca lub inny dokument potwierdzający
tożsamość i obywatelstwo
Seria i numer
Data ważności
dokumentu
3.

-

-

dd-mm-rrrr

Dodatkowe dane osoby, której wniosek dotyczy, oraz dane jej rodziców
Wypełnij, jeżeli dane są dostępne i wynikają z przedstawionych dokumentów.

Nazwisko rodowe
Miejsce urodzenia (nazwa
miejscowości)
Oznaczenie aktu
urodzenia
Oznaczenie urzędu stanu
cywilnego, w którym
został sporządzony akt
urodzenia
Imię ojca (pierwsze)
Nazwisko rodowe ojca
Imię matki (pierwsze)
Nazwisko rodowe matki
Ostatnio wydany dowód osobisty obywatela polskiego
Seria i numer
Data ważności dowodu
osobistego

-

-

dd-mm-rrrr

Oznaczenie organu, który
wydał dowód osobisty

Wniosek o nadanie numeru PESEL

strona

2/4
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Dane o stanie cywilnym osoby, której wniosek dotyczy
Wypełnij, jeżeli dane są dostępne i wynikają z przedstawionych dokumentów.

Stan cywilny

kawaler / panna
żonaty / zamężna
Wypełnij tylko, jeśli zaznaczyłeś opcję "żonaty / zamężna".

Imię małżonka
Nazwisko rodowe
małżonka
Numer PESEL małżonka
Podaj go tylko, jeśli został nadany.

rozwiedziony / rozwiedziona
wdowiec / wdowa
5.

Ostatnie zdarzenie mające wpływ na małżeństwo
Wypełnij, jeśli osoba, której dotyczy wniosek, kiedykolwiek zawarła związek małżeński. Zaznacz
tylko jedno, najbardziej aktualne zdarzenie i uzupełnij pozostałe pola.

Zdarzenie:

zawarcie związku małżeńskiego
rozwiązanie związku małżeńskiego
unieważnienie związku małżeńskiego
zgon małżonka (zaznacz, jeśli znasz datę zgonu)
zgon małżonka - znalezienie zwłok (zaznacz, jeśli małżonek zmarł, ale znasz
jedynie datę znalezienia ciała)

Data zdarzenia:

-

-

dd-mm-rrrr

Oznaczenie aktu małżeństwa albo sygnatura akt sądu, który
rozwiązał/unieważnił małżeństwo, albo numer aktu zgonu małżonka

Oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym sporządzono akt małżeństwa
albo akt zgonu, albo oznaczenie sądu, który rozwiązał/unieważnił małżeństwo

6.

Przekazanie wnioskodawcy powiadomienia o nadaniu numeru PESEL– wybór formy dokumentu
papierowa
elektroniczna
Wypełnij, jeśli zaznaczyłeś opcję „elektroniczna”.

Adres elektroniczny
Adres skrzynki ePUAP.

Wniosek o nadanie numeru PESEL

strona

3/4
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7.

Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania numeru PESEL – wskazanie przepisu, z którego wynika
obowiązek posiadania numeru PESEL

8.

Podpisy
Miejscowość
Data

-

-

dd-mm-rrrr

Własnoręczny podpis
wnioskodawcy

Wniosek o nadanie numeru PESEL

strona

4/ 4
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Załącznik nr 2

Rzeczpospolita
Polska
Rzeczpospolita
Polska

Oznaczenie organu

EL/PW/1

Oznaczenie organu

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2

EL/PW/1
Data i miejsce sporządzenia
Data i miejsce sporządzenia
Adres osoby zawiadamianej
Adres osoby zawiadamianej

Powiadomienie o nadaniu numeru PESEL
Powiadomienie o nadaniu numeru PESEL
1.

Minister Spraw Wewnętrznych nadał numer PESEL dla

1.

Minister Spraw Wewnętrznych nadał numer PESEL dla
Imię (imiona)
Imię
(imiona)
Nazwisko
Nazwisko
Nazwisko
rodowe
Nazwisko
rodowe
Data urodzenia
Data urodzenia
urodzenia
Miejsce
Miejsce urodzenia
Płeć
Płeć
Imię ojca (pierwsze)
Imięmatki
ojca (pierwsze)
Imię
(pierwsze)
Imię matki
(pierwsze)
Nazwisko
rodowe
matki
Nazwisko
matki
Rodzaj,rodowe
seria i numer
dokumentu tożsamości
Rodzaj, seria i numer
dokumentu
tożsamości
Obywatelstwo

2.

Obywatelstwo
Nadany numer PESEL

2.

Nadany numer PESEL
Numer PESEL

3.

Numer PESEL
Podstawa prawna

3. 16
Podstawa
Art.
ustawy prawna
z dnia 24 września 2010 r.
o ewidencji ludności.
Art. 16 ustawy z dnia 24 września 2010 r.
o ewidencji ludności.

4.

Podpis pracownika

4.

Podpis pracownika

Powiadomienie o nadaniu numeru PESEL

strona

1/ 1

Powiadomienie o nadaniu numeru PESEL

strona

1/ 1

Więcej: adres strony internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Więcej: adres strony internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
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Załącznik nr 3

Rzeczpospolita
Polska
Rzeczpospolita
Polska

Oznaczenie organu

EL/PW/2

Oznaczenie organu

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

EL/PW/2
Data i miejsce sporządzenia
Data i miejsce sporządzenia
Adres osoby zawiadamianej
Adres osoby zawiadamianej

Powiadomienie o zmianie numeru PESEL
Powiadomienie o zmianie numeru PESEL
1.

Minister Spraw Wewnętrznych zmienił numer PESEL dla

1.

Minister Imię
Spraw
Wewnętrznych zmienił numer PESEL dla
(imiona)
Nazwisko
Imię
(imiona)
Nazwisko
rodowe
Nazwisko
Data urodzenia
Nazwisko
rodowe
Miejsce
Data urodzenia
Płeć
Miejsce urodzenia
Imię ojca (pierwsze)
Płeć
Imię
Imięmatki
ojca (pierwsze)
Nazwisko
rodowe
matki
Imię matki
(pierwsze)
Rodzaj,rodowe
seria i numer
Nazwisko
matki
dokumentu tożsamości
Rodzaj, seria i numer
Obywatelstwo
dokumentu
tożsamości

Dotychczasowy
numer
Obywatelstwo
PESEL
Dotychczasowy numer
PESEL
2. Nowy numer PESEL
2.

Nowy numer
NumerPESEL
PESEL

3.

Numer PESEL
Podstawa prawna

Art.
ustawy prawna
z dnia 24 września 2010 r.
3. 19
Podstawa
o ewidencji ludności.
Art. 19 ustawy z dnia 24 września 2010 r.
o ewidencji ludności.

4.

Podpis pracownika

4.

Podpis pracownika

Powiadomienie o zmianie numeru PESEL

strona

1/ 1

Powiadomienie o zmianie numeru PESEL

strona

1/ 1

Więcej: adres strony internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Więcej: adres strony internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

