
 
 Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 lat     

Ogólny opis 

1. Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty. 

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

Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód osobisty odbiera się w organie gminy, w którym wniosek 

został złożony. 

3. W imieniu osoby niepełnoletniej ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, wniosek 

składa jeden z rodziców lub opiekun prawny. Przy składaniu wniosku, wymagana jest 

obecność dziecka. 

4. Dowód osobisty wydany osobie w wieku: 

1. 5 - 13 lat odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny, 

2. 13 - 18 lat odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu, jeden z rodziców lub 

opiekun prawny. 

5. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania. 

 

Wymagane dokumenty 

1. Wypełniony formularz wniosku.  

- istnieje możliwość wypełnienia oraz wydrukowania wniosku przez pracownika urzędu. 

2. Jedna fotografia. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat 

Ogólny opis 

1. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia. 

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

Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód osobisty odbiera się w organie gminy, w którym wniosek 

został złożony. 

3. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej 

niż 30 dni przed datą 18 urodzin. 

4. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania. 

5. Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego oraz 

zatrzymywanie bez podstawy prawnej cudzego dowodu osobistego podlega karze 

ograniczenia wolności albo karze grzywny. Ukaranie następuje w trybie przepisów 

określonych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie. 

 

Wymagane dokumenty 

1. Wypełniony formularz wniosku.  

- istnieje możliwość wypełnienia oraz wydrukowania wniosku przez pracownika urzędu. 

2. Jedna fotografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

Wymiana dowodu osobistego z powodu upływu terminu ważności 

Ogólny opis 

1. Dowód osobisty należy wymienić w przypadku upływu terminu ważności. 

2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się co najmniej 30 dni przed upływem 

terminu ważności w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dowód osobisty odbiera się w organie gminy, w którym wniosek został złożony. 

3. W imieniu osoby niepełnoletniej ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, wniosek 

składa jeden z rodziców lub opiekun prawny. Wymagana jest obecność dziecka przy 

składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby które nie ukończyły 5 lat. 

4. Dowód osobisty wydany osobie w wieku: 

1. 5 - 13 lat odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny, 

2. 13 - 18 lat odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu, jeden z rodziców lub 

opiekun prawny, 

3. powyżej18 lat odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu. 

5. Dowód osobisty jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania. 

6. Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego oraz 

zatrzymywanie bez podstawy prawnej cudzego dowodu osobistego podlega karze 

ograniczenia wolności albo karze grzywny. Ukaranie następuje w trybie przepisów 

określonych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie. 

 

Wymagane dokumenty 

1. Wypełniony formularz wniosku.  

- istnieje możliwość wypełnienia oraz wydrukowania wniosku przez pracownika urzędu. 

2. Dowód osobisty podlegający wymianie (do wglądu). 

3. Jedna fotografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 

 

Wydanie dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia 

Ogólny opis 

1. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia. 

2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia należy złożyć 

niezwłocznie. 

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

Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód osobisty odbiera się w organie gminy, w którym wniosek 

został złożony. 

4. W imieniu osoby niepełnoletniej ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, wniosek 

składa jeden z rodziców lub opiekun prawny. Wymagana jest obecność dziecka przy 

składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby które nie ukończyły 5 lat. 

5. Dowód osobisty wydany osobie w wieku: 

1. do 5 lat odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny, 

2. 5 - 13 lat odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny, 

3. 13 - 18 lat odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu, jeden z rodziców lub 

opiekun prawny, 

4. powyżej18 lat odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu. 

6. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 

lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest 

ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania. 

7. Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego oraz 

zatrzymywanie bez podstawy prawnej cudzego dowodu osobistego podlega karze 

ograniczenia wolności albo karze grzywny. Ukaranie następuje w trybie przepisów 

określonych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie. 

 

Wymagane dokumenty 

1. Wypełniony formularz wniosku.  

- istnieje możliwość wypełnienia oraz wydrukowania wniosku przez pracownika urzędu. 

2. Dowód osobisty podlegający wymianie w przypadku uszkodzenia dowodu. 

3. Jedna fotografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie 

osobistym 

Ogólny opis 

1. Dowód osobisty należy wymienić w przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie 

osobistym lub zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do 

wizerunku twarzy zamieszczonego w posiadanym dowodzie osobistym w stopniu 

utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza. 

2. W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, dotychczas posiadany dokument 

zostanie unieważniony po upływie 4 miesięcy od zdarzenia powodującego tę zmianę. 

3. Zmiana adresu miejsca zameldowania w dotychczas posiadanym dowodzie osobistym nie 

stanowi podstawy do jego wymiany. 

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

Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód osobisty odbiera się w organie gminy, w którym wniosek 

został złożony. 

5. W imieniu osoby niepełnoletniej ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, wniosek 

składa jeden z rodziców lub opiekun prawny. Wymagana jest obecność dziecka przy 

składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby które nie ukończyły 5 lat. 

6. Dowód osobisty wydany osobie w wieku: 

1. do 5 lat odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny, 

2. 5 - 13 lat odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny, 

3. 13 - 18 lat odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu, jeden z rodziców lub 

opiekun prawny, 

4. powyżej18 lat odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu. 

7. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 

lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest 

ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania. 

8. Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego oraz 

zatrzymywanie bez podstawy prawnej cudzego dowodu osobistego podlega karze 

ograniczenia wolności albo karze grzywny. Ukaranie następuje w trybie przepisów 

określonych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie. 

 

Wymagane dokumenty 

1. Wypełniony formularz wniosku.  

- istnieje możliwość wypełnienia oraz wydrukowania wniosku przez pracownika urzędu. 

2. Dowód osobisty podlegający wymianie (do wglądu). 

3. Jedna fotografia. 

Zezwolenie sądu opiekuńczego na wydanie dowodu osobistego (w przypadku gdy wniosek składa 

opiekun prawny małoletniego). 

• W przypadku gdy dane zawarte we wniosku budzą wątpliwości 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. 


