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Odpowiadając na interpelację radnego Marcina Ługawiaka z dnia 24.03.2022r. (sygn. 

BR.0003.635.2022) w sprawie organizacji pracy osoby nadającej numery PESEL, poniżej 

przedstawiam następujące wyjaśnienia. 

 Od dnia 8 marca br. w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Mosinie 

przy ul. Dworcowej 3, zatrudniono na stanowisko pomocy administracyjnej pracownika 

wspierającego proces rejestracji uchodźców. Ustawodawca proces rejestracji ostatecznie 

sformalizował od dnia 16 marca 2022r. System rejestracji obywateli odbywa się  

w udostępnianej przez Centralny Ośrodek Informatyki w Łodzi, dedykowanej aplikacji 

ŹRÓDŁO, służącej do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych, dostępnego jedynie  

w wydzielonej i specjalnie zabezpieczonej sieci teleinformatycznej. Dostęp do systemu 

możliwy jest na podstawie zgody wydawanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz 

generowanego na jej podstawie, przez Centrum Certyfikacji COI certyfikatu, który w kolejnym 

kroku musi zostać fizycznie wgrany na ściśle określony typ karty kryptograficznej, 

kompatybilnej z całym systemem. Dodatkowo, zgodnie z formalnymi wymogami, stanowisko 

pracy służące do obsługi SRP, musi być wyposażone w specjalną stację roboczą wraz z innymi 

niezbędnymi narzędziami tj. skaner, drukarka oraz również dostarczany jedynie przez COI oraz 

wymagający odrębnej procedury mającej na celu wygenerowanie dedykowanej dla konkretnej 

stacji roboczej licencji, czytnik linii papilarnych).  

 Powyższa procedura oznacza, że dla każdego nowego pracownika, który ma 

obsługiwać SRP należy w pierwszej kolejności zakupić na wolnym rynku określonego rodzaju 

kartę kryptograficzną, następnie wysłać ją razem z wnioskiem do KPRM, po akceptacji 

wniosku, nośnik zostaje przekazany do COI, gdzie następuje wgranie certyfikatu i nadanie 

uprawnień  

w SRP, po czym karta jest odsyłana do użytkownika oraz w odrębnej kopercie przekazywane 

są kody dostępowe.  

Uwzględniając powyższe informuję, że niezwłocznie po zaistnieniu takiej możliwości 

podjęto próbę nabycia wymaganej karty kryptograficznej. Niestety, ze względu na ogromne 

zainteresowanie oraz oficjalne zakończenie jej produkcji, było to niemożliwe. Zgodnie  

z informacjami pozyskanymi bezpośrednio w KPRM, fakt ten był znany i trwały właśnie prace 
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nad weryfikacją kompatybilności z SRP nowej wersji karty kryptograficznej. Równocześnie  

w dniu 23 marca br. w aplikacji Źródło pojawił się komunikat o uruchomieniu uproszczonej 

procedury wnioskowania o nadanie uprawnień do SRP oraz o tym, że KPRM będzie zapewniać 

karty kryptograficzne we własnym zakresie. W związku z powyższym, jeszcze w tym samym 

dniu, tut. Urząd wystąpił ze stosownym wnioskiem i obecnie oczekuje na przesyłkę zwrotną – 

w tym samym czasie została przeprowadzona procedura przygotowania i konfiguracji stacji 

roboczej, co zostało zakończone i w tym momencie uruchomienie dodatkowego stanowiska 

do obsługi SRP zależne jest jedynie od terminu odesłania karty przez COI.  

Ponadto tut. Urząd w odpowiedzi na zapytanie skierowane przez służby Wojewody 

zgłosił zapotrzebowanie na dwie dodatkowe stacje robocze do obsługi rejestracji obywateli, 

które mają stanowić zabezpieczenie ciągłości działania i wyeliminować ew. przestoje ze 

względu na awarie sprzętu.  

 System rejestracji w naszym urzędzie odbywa się aktualnie na jednym stanowisku 

pracy, które wspierane jest pracownikiem zastępującym oraz pracownikiem wspierającym 

obsługę (oczekującym na uprawnienia do systemu). Prowadzone są zapisy telefoniczne na 

rejestrację (udostępniono wyłączny nr telefonu, z potwierdzeniem wcześniej umówionej 

wizyty - na dzień przed jej terminem), co niweluje oczekiwanie, kolejki i niezadowolenie 

gromadzących się obywateli. W celu zapewnienia pełnej informacji dla zainteresowanych, tut. 

Urząd udostępnił zarówno na swojej stronie internetowej i mediach społecznościowych, jak 

i na stronie podmiotowej BIP, szczegółowe informacje dot. procedury uzyskania nr PESEL 

w tym również część materiałów w języku ukraińskim i rosyjskim (np. 

https://www.mosina.pl/komunikaty/rejestracja-pesel-reyestraciya-pesel, 

https://www.mosina.pl/komunikaty/komunikat-w-zwiazku-z-obowiazkiem-rejestracji-

obywateli-ukrainy czy http://bip.mosina.pl/bip/jak-zaatwi-spraw/wnioski-i-karty-

usug/ewidencja-ludnoci.html?pid=19000).  

Należy również wskazać, że istotnie wzrosło również zainteresowanie wydawaniem 

dowodów osobistych dla obywateli polskich, co w sposób wcześniej nieprzewidywalny 

zwiększyło obciążenie pracy Referatu. Ponadto do tut. urzędu przybywają także uchodźcy 

wysyłani z sąsiednich gmin, które nie mogą sprostać natychmiastowym oczekiwaniom 

związanym z rejestracją.  

 Mając to wszystko na uwadze, w dniu 2 kwietnia br. (w sobotę) zorganizowany zostanie 

dodatkowy dzień otwarty dla uchodźców wnioskujących o nadanie nr PESEL. Rejestracja 

odbywać się będzie wtedy równolegle na trzech stanowiskach, a jeżeli otrzymamy z COI nową 

kartę - na czterech stanowiskach pracy.  

 
BURMISTRZ GMINY MOSINA 
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