
TERMIN WAŻNOŚCI
DOWODU OSOBISTEGO

Dowód  osobisty  wydany  osobie,  która  nie  ukończyła 
5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania 
dowodu osobistego.

Dowód  osobisty  wydany  osobie,  która  ukończyła 
5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania 
dowodu osobistego.



ZŁOŻENIE WNIOSKU 
O WYDANIE DOWODU 

OSOBISTEGO
Złożenie wniosku odbywa się w siedzibie organu 

dowolnej gminy.

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu 
osobistego,z wyjątkiem:

● osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia 
zostało  więcej  niż  30  dni,  w  imieniu  której  wniosek 
składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;

● osoby  ubezwłasnowolnionej  całkowicie  pozostającej 
pod  władzą  rodzicielską,  w  imieniu  której  wniosek 
składa jeden z rodziców;

● osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej 
pod  władzą  rodzicielską,  w  imieniu  której  wniosek 
składa opiekun prawny;

● osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której 
wniosek składa kurator.

Złożenie  w  siedzibie  organu  gminy  wniosku  o  wydanie  dowodu 
osobistego  osobie nieposiadającej  zdolności  do czynności  prawnych 
lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga 
jej  obecności  przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby,  które 
nie ukończyły 5 roku życia. 



DO WNIOSKU 
ZAŁĄCZA SIĘ

●  aktualną  fotografię  odzwierciedlającą,  w  sposób 
niebudzący  uzasadnionych  wątpliwości,  wizerunek 
twarzy  osoby  ubiegającej  się  o  wydanie  dowodu 
osobistego  przedstawiający  ją  bez  nakrycia  głowy 
i okularów z ciemnymi szkłami. 

WYMOGI FOTOGRAFII
kolorowa  fotografia  osoby  ubiegającej  się  o  wydanie  dowodu  osobistego  
o wymiarach 35 × 45 mm, 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,  pokazującą  wyraźnie  oczy,  zwłaszcza  źrenice,  
i przedstawiającą 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  zamkniętymi  
ustami

● w  przypadku  gdy  dane  zawarte  we  wniosku  nie  są 
zgodne  z  danymi  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.



DOWÓD OSOBISTY 
ZAWIERA 

NASTĘPUJĄCE DANE
DANE DOTYCZĄCE OSOBY:

 nazwisko,
 imię (imiona),
 nazwisko rodowe,
 imiona rodziców,
 datę i miejsce urodzenia,
 płeć,
 wizerunek twarzy,
 numer PESEL,
 obywatelstwo;

DANE DOTYCZĄCE DOWODU OSOBISTEGO:

 serię i numer dowodu osobistego,
 datę wydania,
 datę ważności,
 oznaczenie organu wydającego dowód osobisty.



ODBIÓR DOWODU 
OSOBISTEGO

● dowód  osobisty  odbiera  się  osobiście  w  siedzibie 
organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Odbiór  dowodu  osobistego  wydanego  osobie  nieposiadającej 
zdolności  do  czynności  prawnych  lub  posiadającej 
ograniczoną  zdolność  do  czynności  prawnych wymaga 
obecności tej osoby.
W/w przepisu nie stosuje się, jeżeli  osoba ta była obecna przy 
składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 
5 roku życia.

● dowód  osobisty  wydawany  osobie  nieposiadającej 
zdolności  do  czynności  prawnych odbiera  rodzic 
albo opiekun prawny.

● dowód  osobisty  wydawany  osobie  posiadającej 
ograniczoną  zdolność  do  czynności  prawnych 
odbiera  osoba  ubiegająca  się  o  wydanie  dowodu 
osobistego, rodzic albo kurator.

DO  ODBIORU  DOWODU  OSOBISTEGO  NALEŻY 
PRZYGOTOWAĆ:

● dotychczasowy dowód osobisty
● cudzoziemiec,  który  nabył  obywatelstwo  polskie, 

zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


