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Wniosek o wydanie dowodu osobistego
lnstrukcja wypefniania w 3 krokach

WYPELNIAJ WIELKIMI LITERAMI

1.

1.

E] Iub

2.

Pole wyboru zaznaczaj

3.

Wypefniaj kolorem czarnym lub niebieskim

Dane osoby. dla ktérej dowéd zostanie wydany

Numer PESEL
Imie (imiona)

Nazwisko
Nazwisko rodowe

® Podajqje zaréwno kobiety, jak i mez'czyz’m'.
Data urodzenia

-

G)

-

dd—mmwrr

Miejsce urodzenia

[:J polskie

Obywatelstwo

kobieta D meiczyzna
Dane rodzicéw

D

P+eé

Imie ojca (pierwsze)
Imie matki (pierwsze)

Nazwisko rodowe matki
2.

Dane kontaktowe osoby sk1‘adajacej wniosek
Wpisz poniz'ej adres do korespondencji:
UHca

Numer domu

Numer Iokatu

Kod pocztowy

Miejscowoéé

Numer telefonu
(D Numer nie jest obowiqzkowy, ale uz‘atwi kontakt w sprawie dowodu.

Adres e-mail

®
[:1

Wyra'izam zgode na przekazanie do

D
;

E-mail nie jest obowiqzkowy, ale ufatwi kontgﬁiw sprawie dowodu.

rejestru danych kontaktowychimienia, nazwiska, numeru

numeru tetefonu komérkowego

E]

PESEL oraz:

adresu e-mail

@ Jes'li wyraz'asz zgode na przekazanie danych. zaznacz co najmniejjedno pole wyboru.
Zgode moiesz wyrazic’ jedynie, jes’li skfadasz wniosek w swoim imieniu. Przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych nie jest
obowiazkowe. Mega one umoéliwic’ innym podmiotom (np. urzedom) szybki kontakt z toba celem sprawnego zafatwienia sprawy i
poinformowania cie o dziafaniach, jakie te podmioty podejmuja w twoich sprawach. Zgode moiesz wycofaé w kaidej chwili.
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Adres skrzynki ePUAP

®
Powéd ubiegania

sis; o

Wypefnij. jes'li chcesz otrzymaé potwierdzenie zfoienia wniosku w formie dokumentu
elektromcznego‘

wydanie dowodu
wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej

pierwszy dowo’d

brak moiliwoéci identyfikacji uwierzytelnienia Iub z’roienia podpisu osobistego

zmiana danych zawartych w dowodzie
DDDDUDD”

i

upfyw terminu wainos’ci dowodu

DEEDS

brak certyﬁkatu identyfikacji uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego
i

upfyw terminu zawieszenia dowodu

kradziez toésamoéci

utrata dowodu

inny (wpisz jaki)

zmiana wizerunku twarzy
uszkodzenie dowodu

P Fotograﬁa osoby, ktéra ma otrzymaé dowéd
Do wniosku
5.

2‘

dochz jednq fotografic.

'Tu Driednik'
\wkleja fotograﬁe.

‘

"
,

Certyfikat podpisu osobistego

[:1 Zaznacz, jes’li chcesz

®

inn;

certyﬁkat podpisu osobistego.
Fodpis‘ ospbisty umoz'liwi ci elektroniczne zas‘atwianie spraw urzgdowych. Przy
1830 uzycm moz'esz tez' zafatwiac' elektronicznie inne sprawy, jes’li zgodzi sie na to
druga strona.
miec’

45
,

\

/
,-

35 mm

6. Os’wiadczenie, podpis
Jeéli ktoé podaje nieprawde lub zataja prawde we wniosku, podlega karze pozbawienia wolnos’ci 0d 6 miesiecy do 8 iat.
O§wiadczam, 2e rozumiem odpowiedzialnoéé kama za zatajenie prawdy Iub podanie nieprawdy w tym wniosku.
Potwierdzam. ﬁe powyisze dane sq prawdziwe.

Podstawa prawna: art. 233

§ 1

w zwiazku 2

§ 6

ustawy z dnia 6 czerWCa 1997

r.

Kodeks karny.

Miejscowos’é

Data

-

-

Q) dd-mm-rrrr

W1‘asnoreczny czytelny podpis wnioskodawcy

Dane rodzica, opiekuna prawnego Iub kuratora,
dziecka iub podopiecznego.

jes’li sk%ada

Sposéb ustalenia totsamoéci osoby ubiegajacej

sis;

wniosek o dowéd w imieniuk

lmie (imiona)
Nazwisko
Nazwa, seria i numer

dokumentu toisamos’ci

o wydanie dowodu.

Adnotacje
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