
INORAMCJE OGÓLNE 

 

Podstawy prawne dotyczące dowodów osobistych: 

 ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816), 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 

2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, 

uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1865). 

 

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. 

 

Wymagane dokumenty. 

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

a) aktualną kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym 

tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą 

naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części 

barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji 

frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie i odzwierciedlającą w sposób  niebudzący 

uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy. Osoba na fotografii patrzy na wprost 

oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, 

widoczne brwi, oczy i źrenice, Przykłady prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć do 
dowodu: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/zdjecie-do-dowodu-lub-

paszportu. 

b) fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o 

wydanie dowodu osobistego, 

c) fotografia powinna zostać wykonana na papierze fotograficznym  lub papierze 

fotograficznym przeznaczonym do drukarek, 

d) osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć 

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

widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego 

związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, osoba może 
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także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, 

że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku, 

e) osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach 

z ciemnymi szkłami, o ile ta osoba przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby 

do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 

16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, 

f) w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, 

do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z  zamkniętymi oczami, 

innym niż naturalny wyraz twarzy lub otwartymi ustami 

 

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie elektronicznej dla osoby poniżej 12. 

roku życia należy dołączyć: 

a) wypełniony formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej, 

należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym e PUAP. 

b) plik zawierający aktualną fotografię osoby spełniającą wymogi zdjęcia, o których mowa 

w art. 29 ustawy o dowodach osobistych, o rozdzielczości co najmniej 492x633 piksele 

i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB 

 

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

 Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie organu gminy 

na piśmie utrwalonym w postaci papierowej oraz odbiera się osobiście w siedzibie 

organu gminy, w którym został złożony wniosek. 

 W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu 

osobistego, wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator 

Dodatkowym wymogiem jest, aby składanie wniosku przez rodzica, opiekuna prawnego 

lub kuratora w imieniu ww. osób, odbywało się w obecności tych osób, z wyjątkiem 

osoby, która nie ukończyła 5. roku życia, 

 

Osoby uprawnione i zobowiązane do odbioru dowodu osobistego: 

 jeden z rodziców lub opiekun prawny w przypadku odbioru dowodu osobistego dla 

osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, 

 jeden z rodziców lub kurator w przypadku osoby posiadającej ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych 

 



O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, 

niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia 

organ gminy będącej siedzibą władz powiatu, na ternie którego przebywa osoba. 

Status wniosku możesz sprawdzić na stronie www.obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-

osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy.  

 

Termin ważności dowodu osobistego: 

 Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12. roku życia, jest ważny przez 

okres 5 lat od daty jego wydania. 

 Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, jest ważny przez okres 

10 lat od daty jego wydania. 

 Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, od której chwilowo 

fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny 

przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania. 

 

Uwaga: Wszystkie dowody osobiste wydane dotychczas w oparciu o poprzednio obowiązujące 

przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (dz. U. z 2021 r. poz. 816 

z późn. zm.), zachowują ważność do czasu terminów w nich zawartych lub do momentu zmiany 

danych zawartych w dowodzie. Nadal w obrocie prawnym pozostaną dowody osobiste wydane 

bez oznaczenia terminu ich ważności (tzw. bezterminowe). Nie ma obowiązku wymiany tych 

dokumentów. 

 

Termin realizacji wniosku o wydanie dowodu osobistego: 

Do 30 dni od daty złożenia wniosku. 

 

Terminy, w których należy wystąpić o wydanie dowodu osobistego: 

 co najmniej  30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego dowodu 

osobistego 

 niezwłocznie, w przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, zmiany 

wizerunku twarzy posiadacza, utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, który 

uniemożliwia identyfikację jego posiadacza 

 

Opłaty: 

Dowody osobiste są wydawane nieodpłatnie. 

 

Odmowa wydania dowodu osobistego. 

Organ gminy odmówi wydania dowodu osobistego, w następujących przypadkach: 
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 fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej nie spełnia ustawowych wymogów, określonych w art. 29 ustawy o 

dowodach osobistych lub wnioskodawca złoży wniosek z naruszeniem innych 

przepisów ustawy 

Odmowa wydania dowodu osobistego nastąpi w formie decyzji administracyjnej, która posiada 

rygor natychmiastowej wykonalności. 

Odwołanie od decyzji odmawiającej wydania dowodu osobistego należy wnieść do miejscowo 

właściwego wojewody, za pośrednictwem organu I instancji, w ciągu 14 dni od daty doręczenia 

rozstrzygnięcia organu I instancji. 

 

 

WNIOSEK NALEŻY WYDRUKOWAĆ DWUSTRONNIE! 

 

Kontakt: 

Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem 

Urząd Stanu Cywilnego – Ewidencja Ludności 

ul. Rynek Duży 7 

37-455 Radomyśl nad Sanem  

pokój nr 3 (parter) 

tel.: 15 845 42 31, 15 845 43 42 

e-mail: usc@radomysl.pl, dowodyosobiste@radomysl.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk. K.R-K 
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