
DOWÓD OSOBISTY

Czym jest i do czego uprawnia dowód osobisty. 
Dowód  osobisty  do  dokument  stwierdzający  tożsamość  osoby,  poświadczający  obywatelstwo 
polskie i jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granic państw:
- członkowskich Unii Europejskiej 
- wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących od Unii Europejskiej 
- niebędących stronami umowy  o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą 
korzystać  ze  swobody  przepływu  osób  na  podstawie  umów  zawartych  przez  te  państwa  ze 
Wspólnotą   Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie  jednostronnych decyzji  
innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic. 

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. 

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 lat  jest ważny prze okres 10 lat od daty jego 
wydania
-  osoba zobowiązana do posiadania  dowodu osobistego może  złożyć  samodzielnie  wniosek o 
wydanie dowodu osobistego, jednak nie wcześniej, niż 30 dni przed datą 18 urodzin

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  składnia  wniosku  w  imieniu  osoby 
małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni 
-  opiekun  prawny,  w  przypadku  składania  wniosku   w  imieniu  osoby  ubezwłasnowolnionej 
całkowicie 
- kurator, w przypadku składania wniosku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej częściowo
Składanie wniosku przez rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora w imieniu w/w osób  odbywa 
się w obecności tych osób, za wyjątkiem osób, które nie ukończyły 5 roku życia.

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 

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W FORMIE PAPIEROWEJ.
-  wniosek wypełniony i podpisany własnoręcznie przez wnioskodawcę  należy złożyć w dowolnej 
gminie -  w  gminie  Swarzędz  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  w  Swarzędzu  Referat  Spraw 
Obywatelskich, ul. Poznańska 25 II pok. 209 tel. 61 65-12-309
- możliwe jest też podpisanie formularza  wypełnionego przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy 
w  Swarzędzu  na  podstawie  danych  podanych  przez  wnioskodawcę  oraz  danych  zawartych  w 
rejestrze PESEL 

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



-  aktualną fotografię  taką jak do dokumentów paszportowych,  tj.  o wymiarach 35x45 mm, 
wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość i 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 o okularów.
-  fotografia  powinna  być  wykonana  nie  wcześniej  niż  6   miesięcy  przed  dniem  złożenia 
wniosku, na papierze fotograficznym.
- w przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi  w Rejestrze 
Dowodów Osobistych  oraz rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, 
żądać  od  wnioskodawcy  skróconego  odpisu  polskiego  odpisu  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.

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego (formularz wniosku elektroniczny) w postaci elektronicznej 
należy złożyć w dowolnej gminie, w gminie Swarzędz w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu 
Referat  Spraw Obywatelskich   w Swarzędzu,  ul.  Poznańska  25.   Wniosek ten  należy opatrzyć 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu 
lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUP.
Do wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie elektronicznej należy dołączyć:
-  plik  zawierający  aktualną  fotografię  spełniającą  wymogi  zdjęcia  jak  do  dokumentów 
paszportowych, o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5MB

ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO 
Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, w której został złożony wniosek o jego 
wydanie.
Wyjątkiem od reguły osobistego odbioru dowodu osobistego są przypadki: 
- dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnej odbiera rodzi, 
opiekun prawny labo kurator
-  dowód  osobisty  wydany osobie  posiadającej  ograniczoną  zdolność  do  czynności  prawnych  , 
odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego lub rodzi, opiekun  prawny kurator
- istnieje możliwość odbioru dowodu osobistego przez pełnomocnika, ale tylko w przypadku braku 
możliwości  złożenia  wniosku  o  wydanie  w  siedzibie  organu  gminy,  przy  czym  brak  takiej 
możliwości  musi  wynikać  z  choroby,  niepełnosprawności  lub  innej  niedającej  się  pokonać 
przeszkody

Termin załatwienia sprawy.
Dowód osobisty jest wydawany w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. 

Opłaty.
Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie

Postępowanie w razie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
O utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego należy powiadomić osobiście dowolny organ gminy, 
w  gminie  Swarzędz  Urząd  Miasta  i  Gminy  w  Swarzędzu,  Referat  Spraw  Obywatelskich  ul. 
Poznańska 25 II p. 209, tel. 61 65-12-309.
Organ  przyjmujący  zawiadomienie  o  utracie  lub  uszkodzeniu  dowodu  osobistego  wydaje 
nieodpłatnie jego posiadaczowi zaświadczenie stwierdzające fakt utraty lub uszkodzenia dowodu 
osobistego.
Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania 
nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż 2 miesiące.


