
Wydawanie dowodów osobistych 

 

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby oraz poświadczającym 

obywatelstwo polskie. 

Prawo posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest 

obowiązany posiadać dowód osobisty.  

 

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania, a w przypadku osób, które nie 

ukończyły 5 roku życia – 5 lat.  

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego należy wystąpić w przypadku: 

 osiągnięcia pełnoletniości (nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem 18 urodzin), 

 upływu terminu ważności dowodu osobistego (najpóźniej na 30 dni przed upływem 

terminu ważności), 

 zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, 

 zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku 

twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub 

uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, 

 utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, 

 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 



Wnioskodawcy: 

 osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych ubiegająca się 

o wydanie dowodu osobistego – osobiście, 

 osoba, której do uzyskania pełnoletniości pozostało mniej niż 30 dni – osobiście, 

 osoba małoletnia, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni                 

-jeden z rodziców lub opiekun prawny oraz osoba, której wniosek dotyczy, chyba, że 

nie ukończyła 5 lat, 

 osoba ubezwłasnowolniona całkowicie pozostająca pod władzą rodzicielską,                     

- jeden z rodziców oraz osoba, której wniosek dotyczy, 

 osoba ubezwłasnowolniona całkowicie niepozostająca pod władzą rodzicielską,                

- opiekun prawny oraz osoba, której wniosek dotyczy, 

 osoba ubezwłasnowolniona częściowo -  kurator oraz osoba, której wniosek dotyczy. 

W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego 

spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedająca się pokonać 

przeszkodą – wniosek może być przyjęty w miejscu przebywania wnioskodawcy, po 

wcześniejszym zawiadomieniu Urzędu o niemożności osobistego dotarcia do siedziby 

urzędu. 

Wymagane dokumenty: 

W PRZYPADKU SKŁADANIA WNIOSKU W FORMIE PISEMNEJ: 

 posiadany dowód osobisty lub paszport ( do wglądu) 

 wniosek o wydanie dowodu osobistego -  wypełniony   i podpisany własnoręcznie 

przez wnioskodawcę albo wniosek  podpisany przez wnioskodawcę w siedzibie 

organu gminy, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie 

podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych w rejestrze PESEL. 

 kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, wykonana 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, o wymiarach 35 x 45 mm, na 

jednolitym jasnym tle, na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym 

przeznaczonym do drukarek, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny 

kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, 



tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza 

źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów                   

z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi 

włosami, z naturalnym wyrazem twarzy  i z zamkniętymi ustami.. 

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć do wniosku fotografię 

przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza 

się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do lat 16 lub orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady 

narządu wzroku. 

 

W PRZYPADKU SKŁADANIA WNIOSKU W FORMIE DOKUMENTU 

ELEKTRONICZNEGO: 

 wniosek w postaci elektronicznej. opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,  

 plik zawierający kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu 

osobistego o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 

2,5 MB, wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, wykonaną 

na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor 

skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby 

twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice                

i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów               

z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi 

włosami, z naturalnym wyrazem twarzy  i z zamkniętymi ustami. 

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć do wniosku fotografię 

przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W tej sytuacji, do wniosku składanego               

w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia  

(wtedy oryginał orzeczenia lub zaświadczenia należy przedstawić przy odbiorze dowodu 

osobistego) albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny 



opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

 

Termin i sposób załatwienia: 

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia 

wniosku, w uzasadnionych przypadkach termin ten może się przedłużyć, o czym 

wnioskodawca zostanie powiadomiony. 

Organ gminy przyjmując wniosek sprawdza zgodność danych zawartych we wniosku                        

z danymi zgromadzonymi w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz rejestrze PESEL.                         

W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne zdanymi zawartymi w Rejestrze 

Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia 

niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo 

skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu.  W przypadku 

niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w 

przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa. Do czasu wyjaśnienia niezgodności,                        

o których mowa w ust. 2, danych zawartych we wniosku nie przekazuje się ministrowi w celu 

spersonalizowania dowodu osobistego. 

Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego 

zawierające przewidywaną datę odbioru dowodu osobistego, odpowiednio, w postaci 

papierowej albo elektronicznej. 

Odbiór dowodu osobistego: 

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony 

wniosek. 

Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera 

rodzic albo opiekun prawny; osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator,              



w obecności osoby, na którą wydany jest dowód osobisty, chyba,  że była ona obecna                      

w organie gminy w chwili składania wniosku lub nie ukończyła 5 roku życia. 

 

Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie 

została zgłoszona jego utrata.  

 

Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność 

jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydany przez właściwy organ na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz, 1650, 

oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004). 

 

Opłaty: 

Wydanie dowodu osobistego nie podlega opłacie. 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 167, 

poz. 1131 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 

wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania 

dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu                      

(Dz. U. z 2015 r. poz. 212). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 


