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Wydawanie dowodów osobistych 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o dowodach 

osobistych oraz niektórych innych ustaw, Ustawa z dnia 8 lipca 2021r., zmieniająca ustawę                 

o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, Rozporządzenie 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021r., w sprawie wzoru 
dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia                   

i zwrotu oraz Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia                           

29 września 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warstwy elektronicznej dowodu 

osobistego.    

Od 8 listopada 2021r. będzie można składać wnioski o dowody osobiste z tzw. drugą 

cechą biometryczną tj.: odwzorowanie odcisków dwóch palców. Dla osób nie 

wychodzących z domu będzie dostępna stacja mobilna. 

Wniosek o nowy dowód osobisty będzie można składać tylko osobiście w urzędzie.  

Elektroniczne składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego za pośrednictwem 

platformy e-PUAP będzie możliwe tylko dla dzieci do lat 12. 

Wymiana ważnych dowodów nie jest obowiązkowa. Zmiany dotyczą dowodów osób, 

które właśnie ukończyły 18 lat i wyrabiają dowód osobisty po raz pierwszy, a także osób, 

którym mija termin ważności dotychczasowego dokumentu lub utraciły ważny dowód                  

i muszą wyrobić nowy. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:                                                                                                

Wypełniony wniosek (czytelnie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim 

długopisem)                                                                                              

 Załączniki:                                                                                                                                              

- kolorowa, aktualna fotografia wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia  

wniosku o wymiarach 35 mm × 45 mm, pozycja frontalna (taka jak do paszportu),                                                                                                                                    

- dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja studencka, ważny polski paszport, prawo 

jazdy – w celu potwierdzenia tożsamości,                                                                                                                                              

- w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży, posiadany 
paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość,                                                                           

- na żądanie organu – odpis skrócony polskiego aktu urodzenia, odpis skrócony polskiego 

aktu małżeństwa, orzeczenie sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, 

poświadczenie obywatelstwa polskiego. 

W przypadku wnioskowania o dowód osobisty dla osoby: 

do 12 roku życia: 

- nie pobiera się odcisków palców ani podpisu posiadacza dowodu osobistego, 

- wniosek można złożyć w urzędzie lub drogą elektroniczną za pomocą EPUAP, 

- dowód będzie ważny przez 5 lat. 
od 12 roku życia: 

- wymagana jest obecność posiadacza w urzędzie w celu pobierania odcisków palców                       

o złożenia podpisu ( w ramce do tego przeznaczonej), 



- wnioskodawcą jest rodzic lub opiekun i on również składa podpis na wniosku, w miejscu 

przeznaczonym dla wnioskodawcy, 
- dowód będzie ważny przez 10 lat 

 

JAKIE CERTYFIKATY ZNAJDĄ SIĘ W WARSTWIE DOWODU OSOBISTEGO 

- certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia – będzie służył do elektronicznego 

poświadczenia danych posiadacza dowodu, znajdzie się w każdym dowodzie osobistym                  

z warstwą elektroniczną osoby, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych ( dla osób poniżej 13 roku życia i dla osób ubezwłasnowolnionych całkowicie ten 

certyfikat nie będzie umieszczany w warstwie elektronicznej),   

- certyfikat podpisu osobistego – daje on możliwość do elektronicznego poświadczenia 

danych osoby, w celu złożenia podpisu elektronicznego w dokumencie, podpis ten zarazem 

potwierdzi dane tego posiadacza, a dokument podpisany będzie miał moc prawną jak 
podpisany własnoręcznie w stosunku do podmiotu publicznego, a w stosunku do innych 

podmiotów – jeśli obie strony się na to zgodzą,  

- certyfikat potwierdzenia obecności – będzie zamieszczony w warstwie elektronicznej 

dowodu osobistego każdej osobie. Ten certyfikat to elektroniczne poświadczenie, które 

posiadacz dowodu osobistego będzie wykorzystywał do potwierdzenia swojej obecności                   

w określonym czasie i miejscu, potwierdzając e-dowodem swoje dane, 

- przestrzeń na zamieszczenie certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego – 

zamieszczenie w e-dowodzie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, wraz                     

z danymi do składania tego podpisu, oraz korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie 

umowy posiadacza  dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania.  
 

ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO 

Za pośrednictwem strony www.obywatel.gov.pl można sprawdzić czy nowy dowodów 

osobisty jest gotowy do odbioru. 

 

OPŁATY:                                                                                                                                          

Nie pobiera się.  

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:                                                                                                            

30 dni od daty złożenia wniosku – z możliwością przedłużenia terminu w trybie art.36 k.p.a.                                                                                     

UWAGI                                                                                                                                            

Osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku mogą załączyć do wniosku 

fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku                       

do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub 

nabytej wady narządu wzroku.  

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do 

wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni 

widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności                         

do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.                                                         

Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie 

pozwala na spełnienie wymogów a także fotografia dziecka do 5. roku życia, może 

przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub                           

z otwartymi oczami.  

  


