
Wydanie dowodu osobistego 

Podstawa prawna    

 ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 ze 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) 

Miejsce składania dokumentów 

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

Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Urząd Gminy w Orońsku, II piętro, pokój 13 w godzinach pracy tj.  poniedziałek w godz.                

8.00-16.00; od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30; 

 wszelkich informacji dotyczących wydania dowodów osobistych udziela pracownik Dowodów 

Osobistych pod numerami telefonu: (48) 618 59 20. 

Wymagane dokumenty 

  wniosek o wydanie dowodu osobistego  

  posiadany dowód osobisty bądź w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający tożsamość – do 

wglądu 

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

 kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 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 - 

o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy; 
 fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; 

 fotografia powinna zostać wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym 

przeznaczonym do drukarek; 

 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.); 

 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; 

 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. 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej 

 wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej należy złożyć w siedzibie 

organu dowolnej gminy wypełniony formularz  WNIOSKU O WYDANIE DOWODU 

OSOBISTEGO w postaci elektronicznej, który należy opatrzyć bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP . 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1436428426154_36007066&nro=18166665&fromHistory=false&dataOceny=2015-07-09&class=CONTENT&loc=4&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.865869:part=a29u2&full=1
http://msw.gov.pl/download/1/22653/Wniosek-o-wydanie-dowodu-osobistego-online.pdf
http://msw.gov.pl/download/1/22653/Wniosek-o-wydanie-dowodu-osobistego-online.pdf


Pouczenie: 

 Wzór formularza przeznaczony jest do wypełniania  komputerowego i umożliwia jego zapis do pliku 

PDF. W związku z powyższym nie jest konieczne jego drukowanie w celu skutecznego przesłania 

zawartych w nim danych. 

 Do czasu uruchomienia przez MSW centralnej usługi na ePUAP,  wypełniony dokument można 

przesłać wyłącznie przy użyciu profilu ePUAP (adres strony:  www.epuap.gov.pl ) i przy 

wykorzystaniu formularza pn. Pismo ogólne do podmiotu publicznego.  Wypełniony dokument należy 

załączyć do formularza Pisma ogólnego do podmiotu publicznego. 

 W celu skorzystania z opcji Pisma ogólnego do podmiotu publicznego niezbędne jest posiadanie 

indywidualnego konta na platformie ePUAP (loginu i hasła) które służą do  zalogowania się na 

stronie oraz podpisywania przesyłanych do urzędu dokumentów. 

Do wniosku składanego w formie elektronicznej należy dołączyć: 

 plik zawierający aktualną fotografię osoby spełniającą wymogi zdjęcia jak do dokumentów 

paszportowych, o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB; 

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

 w przypadku osoby  z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku można załączyć do 

wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, wraz z odwzorowaniem 

cyfrowym orzeczenia 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.); 

 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 

z odwzorowaniem cyfrowym zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej 

zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; 

 oryginały orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia o przynależności do wspólnoty 

wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej należy złożyć przy odbiorze dowodu 

osobistego. 

Odbiór dowodu osobistego 

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

Wyjątkiem od reguły osobistego odbioru dowodu osobistego są następujące przypadki: 

 dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic, 

opiekun prawny albo kurator 

 dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, odbiera 

osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego lub rodzic, opiekun prawny albo kurator 

 wniosek o wydanie dowodu osobistego został przyjęty przez organ gminy w miejscu zamieszkania 

wnioskodawcy w związku z brakiem możliwości złożenia wniosku o wydanie tego dokumentu w 

siedzibie organu gminy, przy czym brak takiej możliwości powinien wynikać z choroby, 

niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody. W opisanej sytuacji istnieje możliwość 

odbioru dowodu osobistego przez pełnomocnika. 

Uwaga: odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych 

lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, za 

wyjątkiem sytuacji, gdy osoba  ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo 

nie ukończyła 5 roku życia. 

Opłaty 

 Bezpłatnie 

Termin załatwienia sprawy 

Dowód osobisty jest wydawany w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach termin ten zostanie wydłużony, o czym wnioskodawca zostanie 

powiadomiony. 

http://www.epuap.gov.pl/


 

Tryb odwoławczy 

 Odwołanie od decyzji o odmowie wydania dowodu lub o stwierdzeniu nieważności dowodu 

osobistego wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Wójta Gminy Orońsko 

w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie. 

Dodatkowe informacje  

Termin ważności dowodu osobistego 

 dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, ważny jest 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 

wydania dowodu; 

 osoba zobowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć samodzielnie wniosek                         

o wydanie dowodu osobistego, jednak nie wcześniej, niż 30 dni przed datą  18 urodzin. 

Uwaga: 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 

Osoby uprawnione i zobowiązane do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego: 

 osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych 

 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 

 jeden z rodziców, w przypadku składania wniosku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej 

całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską 

 opiekun prawny, w przypadku składania wniosku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej 

całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską 

 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. 

Uwaga: w przypadku, gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu 

osoby okaże się nieuzasadnione, organ odmówi przyjęcia wniosku i pouczy o sposobie i formach 

złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy. 

Obowiązek wymiany dowodu osobistego 

O wydanie nowego dowodu osobistego należy wystąpić w następujących przypadkach: 

 upływu terminu ważności dowodu osobistego; 

 zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, za wyjątkiem zmiany nazwy organu 

wydającego dokument; 

 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 w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym 

identyfikację jego posiadacza; 



 przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę 

trzecią znalezionego dowodu osobistego. 

Uwaga: 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. 

 


