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Wniosek o wydanie dowodu osobistego
lnstrukcja wype+niania w trzech krokach
1.

2.

WYPELNIAJ WIELKIMI LITERAMI
Pola wyboru zaznaczaj

M lub E

Wype’miaj kolorem czarnym Iub niebieskim
Przykfad wypefnionegowniosku znajdziesz na stronie internetowej
prowadzonej
przez Ministerstwo Spraw Wewnetrznych iAdministracji.

1.

Dane osoby; dla ktérej dowéd zostanie wydany
Numer PESEL
Imie (imiona)

Nazwisko
Nazwisko rodowe
CD Podajq

je zaro’wno kobiety, jak i mez'czyz'ni.

Data urodzenia

®

dd—mm-rrrr

Miejsce urodzenia

Obywatelstwo
Pfeé

polskie

D

kobieta CI meiczyzna

Dane rodzicéw
Imie ojca (pierwsze)

lmie matki (pierwsze)
Nazwisko rodowe matki
2.

‘

Dane kontaktowe osoby skfadajacej wniosek
Wpisz poniz'ej adres do korespondencji:

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowos’c’

Numer telefonu
Q) Numer nie jest obowiqzkowy, ale ufatwi kontakt w sprawie dowodu.

Adres e~mai|
(D E-mail nie jest obowiqzkowy, ale ufatwi kontakt w sprawie dowodu.
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Adres skrzynki ePUAP
Q) Adres skrgmki ePUAP. Wypefpij, jes’li chcesz otrzymac’ potwierdzem’e zfoz'enia wniosku
w formle okumentu elektromcznego.
3.

Powéd ubiegania sie o wydanie dowodu

E] pierwszy dowéd
E] zmiana danych zawartych w dowodzie
L} up+yw terminu wainos’ci dowodu
E] upfyw terminu zawieszenia dowodu
D utrata dowodu
.
.
wnzerunku
D zmiana
twarzy
uszkodzenie
dowodu
D
4.

D

wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej
El brak moiliwos’ci identyfikacji uwierzytelnienia
Iub z+oienia podpisu osobistego
brak
[:]
certyfﬁkatu ideqtyfikacji-i uwierzytelnienia
lub certyﬁkatu podpisu osoblstego

.
.
E] mny (WpISZJakl)
.

.

Fotografia osoby, ktéra ma otrzymac’ dowéd

‘1;

"

Ur‘ledrﬁk”
\ wkleja fotogmﬁe.

=

Certyfikat podpisu osobistego

D

TU

\

Do wniosku do+qcz jednq fotograﬁe.

5.

x

mm

Zaznacz, jes’li chcesz mieé certyfikat podpisu osobistego.
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(D Podpis osobisty umoz'liwipi elelgtroniczne zafatyvianie
spraw urzedpvyych. Przy jegp ugyciu m_oz‘esz tez zafatwiac’
elektroniczme mne sprawy, jes'l/ zgodzy sie na to druga strona.
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6.

'
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Os’wiadczenie, podpis
Jeéli ktoé podaje nieprawde lub zataja prawde we wniosku, podlega karze pozbawienia
wolnoéci od 6 miesiecy do 8 lat.
Os'wiadczam, 2e rozumiem odpowiedzialnoéé karna za zatajenie prawdy Iub podanie
nieprawdy w tym wniosku. Potwierdzam, ﬁe powyisze dane sa prawdziwe.
Podstawa prawna: art. 233
Kodeks karny.

§ 1

w zwiazku 2

§ 6

ustawy z dnia 6 czerwca 1997

r.

Miejscowos’c’

Data

®

dd-mm-rrrr

W+asnoreczny czytelny
podpis wnioskodawcy

Adnotacje urzedowe (wypeinia urzednik)
Dane rodzi’ca, orpiekuna prawnego lub kuratorav, jes’li sk’rada wniosek o dowéd w imiesniu
dziecka lub podopi‘ecZnego.
lmie (im‘iona)

Nazwisko
Nazwa, seria

i

n'uzmer

dokum‘en‘tu toisamoéc‘l

Sposéb ustalenia toisamos’ci osoby ubiégajacej sie o wydanie dowodu.

Ad-n ota cj e
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