PRZEZ INTERNET
Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód osobisty — potrzebujesz profilu zaufanego (eGO).
Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie
podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.
Złóż wniosek o dowód osobisty

Kto składa wniosek o dowód osobisty
Wniosek o dowód musi złożyć każdy, kto:
•ukończył 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
•wymienia dowód osobisty — na przykład z powodu zmiany danych osobowych.
Wniosek o dowód może złożyć każdy, kto:
•kończy 18 lat za mniej niż 30 dni,
•jest polskim obywatelem, który mieszka za granicą,
•jest rodzicem, opiekunem prawnym albo kuratorem i składa wniosek w imieniu:

•dziecka do 18. roku życia —jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód dla dziecka przez
internet, przejdź do usługi,

•innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.
Co przygotować
•login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub dane do innego sposobu
logowania na profil zaufany,

•zdjęcie w formie elektronicznej — jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w
nakryciu głowy — załącznik z odpowiednim zaświadczeniem. Pamiętaj, że jeśli zdjęcie nie
będzie spełniać wymagań, urzędnik odmówi ci wydania dowodu.
Co zrobić

1.Kliknij przycisk Złóż wniosek o dowód osobisty.
2.Zaloguj się na swój profil zaufany.
3.Wybierz powód ubiegania się o dowód.
4.Wybierz dowolny urząd, w którym odbierzesz gotowy dowód.

5.Dołącz zdjęcie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.

6.Sprawdź, czy dane na wzorze dowodu są poprawne — znajdziesz je potem na
oryginalnym dowodzie (imię lub imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona
rodziców, datę urodzenia, płeć).
7.Uzupełnij brakujące dane kontaktowe. Upewnij się, że masz w swoim wniosku
poprawny adres e-mail. Otrzymasz na niego numer wniosku wraz z nazwą urzędu, w
którym odbierzesz dowód.
8.Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Potwierdzenie złożenia wniosku
otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.

9.Odbierz dowód.
Po wysłaniu wniosku nie możesz go edytować ani podmieniać w nim załączników.

Ile będziesz czekać
Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w
szczególnych przypadkach — poinformuje cię o tym urzędnik.
Jak odebrać gotowy dowód osobisty
Dowód odbierasz w urzędzie, który wybierasz, kiedy wypełniasz wniosek. Pamiętaj, że
musisz odebrać dowód osobiście. Przy odbiorze okaż dotychczasowy dowód osobisty lub
ważny paszport — jeśli masz. Osoby, które dostały polskie obywatelstwo, powinny
przedstawić dokument podróży (na przykład paszport) lub inny dokument stwierdzający
tożsamość.
Odbiór dowodu osobistego dla osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub
ma ograniczoną zdolność prawną, wymaga obecności tej osoby. Samodzielnie możesz
odebrać taki dowód pod warunkiem, że osoba ta jest dzieckiem, które nie ma jeszcze 5 lat.
Jak sprawdzić, czy dowód jest gotowy
Możesz to zrobić wygodnie przez internet — wystarczy, że podasz numer wniosku.
Znajdziesz go w wiadomości, którą wyślemy ci na skrzynkę ePUAP i adres e-mail podany
we wniosku. Sprawdź, czy twój dowód osobisty jest gotowy.

