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Wniosek o wydanie dowodu osobistego
lnstrukcja wypelniania w trzech krokach
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WYPET-NIAJ WIELKIMI LITERAMI
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2.

Pofewyboruzaznaczal

3.

Wypelniaj kolorem czarnym lub niebieskim
Przyklad wpetnionego wniosku znajdziesz na stronie internetowejprowadzonei
przez Ministerstwo Spraw WewnQtrznych i Administrocii.

7.

Dane osoby, dla kt6rej dow6d zostanie wydany

Numer PESEL
lmie fimiona)
Nazwisko
Nazwisko rodowe

Q
Dataurodzenia
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Miejsce urodzenia

Obywatelstwo
Ptei

I polskie
I tobiet" Z

me2czyzna

Dane rodzic6w

lmig ojca (pierwsze)
lmiq matki (pierwsze)
Nazwisko rodowe matki

2.

Dane kontaktowe osoby skladajacej wniosek
Wpisz poni2ej adres do korespondencji:

Ulica

Numer domu
Kod pocztowy

Numer lokalu

U

tl-t-l

Miejscowo5i

Numer telefonu

@ Numer nie jest obowiqzkowy, ale ulatwi kontakt w sprawie dowodu.
Adres e-mail

@ E-mail nie jest obowiqzkowy, ale ulotwi kontokt w sprawie dowodu.

Wniosekowydaniedowoduosobistego
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Adres skrzynki ePUAP

@

AdresskrzynkiePuAP.Wypelnij,jeSlichceszotrzymoipotwierdzeniezlo2eniawniosku

w formie dokumentu elektroniczneso.
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Pow6d ubiegania siq o wydanie dowodu

pierwszy dow6d
zmiana danych zawartych w dowodzie

uplyw terminu wa2no6ci dowodu
uplyw terminu zawieszenia dowodu

rtr
I

I

utrata dowodu
zmiana wizerunku twarzy

wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej
brak mo2liwo5ci identyfi kacji i uwierzytelnienia
lub zto2enia podpisu osobistego
bra k certyfi katu identyfi kacji i uwierzytel

n

ien ia

lub certyfikatu podpisu osobistego
inny (wpisz jaki)

uszkodzenie dowodu

4.

Tu urzqdnik
.wkleja fotogrofie.

Fotografia osoby, kt6ra ma otrzymad dow6d
Do wniosku dolqcz jednq f otogrofie.

5.

.

Certyfikat podpisu osobistego

Z

Zaznarr,je6li chcesz mie6 certyfikat podpisu osobistego.

E

@ eodpis osobisty umo2liwi

ci elektroniczne zolatwienie
spraw urzqdowych. Przy jego u2yciu mo2esz tei zolatwii
elektronicznie inne sprawy, jeili zgodzi sig no to druga strona.

5.

Oiwiadczenie,podpis

Jeili ktoi podaje nieprawdg lub zataja prawdg we wniosku, podlega karze
pozbawienia wolnoSci od 6 miesiqcy do 8lat.
O5wiadczam,2e rozumiem odpowiedzialno5i karnq za zatajenie prawdy lub
podanie nieprawdy w tym wniosku. Potwierdzam, 2e powy2sze dane sq prawdziwe.
Podstawa prawna: art.233 5 1w zwiqzku z 5 6 ustawy zdnia 6 czerwca 7997 r. Kodeks karny.

Miejscowoii

@

dd-mm-rrrr

Wtasnorqczny czytelny
podpis wnioskodawcy

Dane rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora, je5li sklada wniosek o dowod w imieniu
dziecka lub podopiecznego.

lmig (imiona)
Nazwisko
Nazwa, serla i numer

dokumentu to2samo:ici
Spos6b ustalenia to2samoSci osoby ubiegajqcej siq o wydanie dowodu.

Adnotacje

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
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