
KARTA USŁUG 
DOWODY OSOBISTE 

 
PROCEDURA 

Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany  posiadać dowód 
osobisty. Osoba małoletnia, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, ma prawo posiadać dowód osobisty. 

Termin ważności dowodu osobistego 

o dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, ważny jest przez okres 5 lat od daty jego 
wydania 

o dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania 
dowodu 

o osoba zobowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć samodzielnie wniosek o wydanie dowodu 
osobistego, jednak nie wcześniej, niż 30 dni przed datą  18 urodzin 

Obowiązek / prawo posiadania dowodu osobistego 
Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany  posiadać dowód 
osobisty. Osoba małoletnia, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, ma prawo posiadać dowód osobisty. Obywatel 
polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego. W przypadku 
utraty obywatelstwa polskiego, posiadacz dowodu osobistego obowiązany jest niezwłocznie zwrócić dowód osobisty          
do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Termin ważności dowodu osobistego 

o dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, ważny jest przez okres 5 lat od daty jego 
wydania 

o dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania 
dowodu 

o osoba zobowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć samodzielnie wniosek o wydanie dowodu 
osobistego, jednak nie wcześniej, niż 30 dni przed datą  18 urodzin 
 

W dowodzie osobistym nie zamieszcza się adresu zameldowania jego posiadacza, ani jego podpisu. Zrezygnowano 
również z umieszczania danych dotyczących wzrostu i koloru oczu posiadacza dowodu osobistego. Osoby 
uprawnione i zobowiązane do złożenia wniosku  o wydanie dowodu osobistego: 

o osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych 

o jeden z rodziców lub opiekun prawny – w przypadku  składania wniosku w imieniu osoby małoletniej, której     
do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni 

o jeden z rodziców, w przypadku składania wniosku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie 
pozostającej pod władzą rodzicielską 

o opiekun prawny, w przypadku składania wniosku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie 
niepozostającej pod władzą rodzicielską 

o kurator, w przypadku składania wniosku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.  

Dodatkowym wymogiem jest, aby składanie wniosku przez rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora w imieniu ww. 
osób, odbywało się w obecności tych osób, za wyjątkiem przypadku, gdy osoba ta nie ukończyła  5 roku życia. 

W przypadku, gdy osoba nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy - z powodu choroby, 
niepełnosprawności lub „innej niedającej się pokonać przeszkody”, osoba zawiadamia o tym organ gminy. W takiej sytuacji 
przyjęcie wniosku odbywa się w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje. 

 
WYMAGANE 

DOKUMENTY 

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego w formie pisemnej należy dołączyć: 

o aktualną fotografię osoby, odpowiadającej wymogom zdjęcia jak do dokumentów paszportowych,                       
tj. o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość i odwzorowująca 
naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby 
twarz  zajmowała 70 – 80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę                  
w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów 

o fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku 

o fotografia powinna zostać wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym    
do drukarek 

o osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię 
przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, wraz z orzeczeniem              o niepełnosprawności osoby    
do 16 roku życia lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu 
wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.                           
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 
92, z późn. zm.) 

o w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można załączyć fotografię 
przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, wraz zaświadczeniem             
o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej 

o w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek,      do którego została 
dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy           
lub z otwartymi ustami 

 
POSTĘPOWANIE              

W RAZIE UTRATY LUB 
USZKODZENIA 

DOWODU  
OSOBISTEGO 

 

O utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego należy powiadomić osobiście dowolny organ gminy, a osoba przebywająca 
za granicą – dowolną placówkę konsularną Rzeczypospolitej Polskiej, przedkładając wypełniony FORMULARZ UTRATY 
LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO.  Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego można również zgłosić w formie 
pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu –  w przypadku dokonywania tego zgłoszenia w placówce konsularnej.   
 
Rodzic, opiekun prawny lub kurator osoby nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadającej 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest zobowiązany do zawiadomienia o utracie lub uszkodzeniu dowodu 
osobistego tych osób.  
 
 



Organ przyjmujący zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje nieodpłatnie jego 
posiadaczowi zaświadczenie stwierdzające fakt utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego: 

o z urzędu - w przypadku osobistego zgłoszenia dokonanego w organie gminy lub placówce konsularnej 

o na wniosek - w przypadku zgłoszenia dokonanego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi 
dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia    
w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. 

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu 
osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące. 

 
POSTĘPOWANIE            

W RAZIE ZNALEZIENIA 
CUDZEGO DOWODU 

OSOBISTEGO 

W przypadku znalezienia cudzego dowodu osobistego, należy niezwłocznie przekazać ten dokument: 

o organowi dowolnej gminy 

o Policji 

o innemu organowi administracji publicznej 

o placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej 

o posiadaczowi dowodu osobistego, który w takim przypadku jest zobowiązany zawiadomić wskazane organy         
o utracie dowodu osobistego 

 
OPŁATY 

 

 
Dowody osobiste są wydawane nieodpłatnie 

 
DODATKOWE 
INFORMACJE 

Wszystkie dowody osobiste wydane dotychczas w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy ustawy z dnia 10 
kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zachowują ważność do czasu upływu terminów    
w nich zawartych lub do momentu zmiany danych zawartych w dowodzie. Zmiana danych nie dotyczy jednak 
zmiany adresu zameldowania. Nadal w obrocie prawnym pozostaną dowody osobiste wydane bez oznaczenia 
terminu ich ważności (tzw. bezterminowe). Nie ma obowiązku wymiany tych dokumentów. 

 
SPRAWDŹ STATUS 

DOWODU 
OSOBISTEGO 

 

 
Gotowość dowodu osobistego do odbioru można sprawdzić w internecie, pod adresem:  

https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/sprawdz-czy-twoj-dowod-osobisty-jest-gotowy 

 
 


