
Konsulat Ukrainy w Gdańsku 

 

Adres: ul. Bernarda Chrzanowskiego 60-a, 80-278 Gdańsk 

e-mail: konsul.gdansk@gmail.com, gc_plg@mfa.gov.ua 

Telefon: +48 58 34 606 90 

Infolinia w przypadku zagrożenia życia, wypadku samochodowego albo śmierci obywatela Ukrainy 

Web-site: https://gdansk.mfa.gov.ua 

Granice okręgu konsularnego: Pomorskie, Zachodniopomorskie, Kujawsko-Pomorskie i Warmińsko-Mazurskie województwa Republiki Polskiej 
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DO WIEDZY OBYWATELI UKRAINY! 

Szanowni Państwo, NIE musicie rejestrować swojego pobytu w Konsulacie ani składać do Konsulatu żadnych wniosków 
dotyczących pobytu w Polsce. Możesz wystąpić do Konsulatu Ukrainy w Gdańsku w celu: 

1) przedłużenie ważności paszportu zagranicznego do 5 lat w przypadku jego wygaśnięcia;  
Wymagane dokumenty: 1. Wypełniony wniosek o przedłużenie paszportu;  

  2. Paszport i kopia 1 strony; 

  3. W przypadku odnowienia paszportu dziecka należy również przedstawić oryginał aktu urodzenia. 

2) wpisanie informacji o dzieciach do paszportu jednego z rodziców lub przedstawiciela ustawowego;  

 

Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wpisanie do paszportu informacji o dziecku 

 2. Paszport i kopia pierwszej strony; 

 3. Akt urodzenia dziecka; 

  4. Dwie fotografie dziecka o wymiarach 3,5 x 4,5 cm; 
  5. Dokument potwierdzający uprawnienia osoby jako przedstawiciela ustawowego.  

 

3) Jeśli posiadasz tylko paszport wewnętrzny (stary wzór w postaci książeczki), w którym nie ma wpisów po łacinie, 

możesz wystawić w naszej instytucji Zaświadczenie Tożsamości, gdzie Twoje dane osobowe będą wskazane w języku 

polskim i ukraińskim . Podobne zaświadczenie można wydać dla dzieci, jeśli ich rodzice nie mają paszportu. 

 

Wymagane dokumenty: 1. Wypełniony wniosek; 

  2. Dwie fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm; 
  3. Dokument, zgodnie z którym przekroczono granicę ukraińsko-polską i jego kopię. 

  4. Dokumenty umożliwiające identyfikację osoby i obywatelstwa (dla dzieci - akt urodzenia, dla 
dorosłych - paszport, dowód osobisty, Akcja itp.). 

Zwracamy uwagę, że dokumenty wydane przez właściwe organy obcego państwa (w tym akt urodzenia) są składane jako 

zalegalizowane (nie dotyczy wydanych w Polsce) z tłumaczeniem na język ukraiński, poświadczone notarialnie. 



 

Wszystkie powyższe czynności konsularne są bezpłatne i bez pośredników!  
Prosimy również o posiadanie kopii niezbędnych dokumentów! 

Odbiór konsularny obywateli odbywa się według ustalonego specjalnego harmonogramu od 9.00 do 16.00. 

https://www.facebook.com/gc.plg 

Aktualne informacje w języku ukraińskim można znaleźć QR kod 

https://www.facebook.com/gc.plg

