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UZYSKANIE DOWODU OSOBISTEGO PRZEZ INTERNET
ORGAN WŁAŚCCIWY DO REALIZACJI USŁUGI
Burmistrz Miasta i Gminy Nekla

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
Referat Spraw Obywatelskich

KOGO DOTYCZY
Obywatele polscy.

PODSTAWA PRAWNA





ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych;
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu
osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty,
uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.2019 r. w sprawie warstwy
elektronicznej dowodu osobistego;
ustawa z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

WYMAGANE DOKUMENTY
Każdy pełnoletni polski obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć ważny dowód osobisty. Zawarte są w nim
aktualne informacje, takie jak: imię, nazwisko czy numer PESEL. Potwierdza on Twoją tożsamość, polskie
obywatelstwo (na przykład za granicą), a także umożliwia wyjazd za granicę bez paszportu między innymi do
krajów Unii Europejskiej.
Ponadto, e-dowód umożliwia logowanie do portali administracji publicznej, elektroniczne podpisywanie
dokumentów i korzystanie z automatycznych bramek granicznych.
Jeśli chcesz złożyć wniosek na dowód osobisty przez internet, musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP
lub bezpieczny podpis elektroniczny. Jeśli posiadasz dostęp do bankowości elektronicznej, to sprawdź czy Twój
bank oferuje możliwość założenia profilu zaufanego bez wychodzenia z domu (obecnie jest to kilka banków, a
ich lista się wydłuża). Założenie profilu zaufanego w bankowości elektronicznej jest proste i szybkie. Dzięki
profilowi nie będziesz musiał składać wniosku o dowód osobisty odwiedzając urząd, przyjdziesz tylko po odbiór
gotowego dokumentu.
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez 5 lat, wydany osobie, która
ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez 10 lat.
Wniosek na dowód osobisty składa:




osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
osoba, która nie ukończyła 18 lat - jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni (składa
wniosek bez udziału rodzica),
osoba, która musi wymienić dowód osobisty (na przykład z powodu zmiany danych osobowych czy
upływu terminu ważności),
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rodzic, opiekun prawny albo kurator - mogą złożyć wniosek o dowód w imieniu osoby, która nie ma
zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub
osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
dzieci w wieku od 13 roku życia),
osoba, która utraciła dowód osobisty lub uległ on zniszczeniu (uwaga! równocześnie z wnioskiem
prześlij formularz zgłoszenia utraty/zniszczenia dowodu osobistego),
osoba, która mimo ważności swojego dowodu osobistego chce mieć dowód osobisty z warstwą
elektroniczną.

Do wniosku należy załączyć:


plik z aktualnym kolorowym zdjęciem, wykonanym w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach co
najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB (Tu możesz sprawdzić jak powinno
wyglądać zdjęcie do dowodu).

Jeśli zdjęcie nie będzie spełniać wymagań, odmówimy Ci wydania dowodu.
Pozostałe wymagania jakie powinna spełniać fotografia:
Fotografia powinna odzwierciedlać, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby
ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi
szkłami, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz
odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi
brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i
okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym
wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki.
Dopuszcza się fotografię:
- przedstawiającą wizerunek twarzy w okularach z ciemnymi szkłami w przypadku osoby z wrodzonymi lub
nabytymi wadami narządu wzroku. W takiej sytuacji do wniosku załącza się również orzeczenie
o
niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która
ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777 i 935).
- przedstawiającą wizerunek twarzy w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny w
przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, w takiej sytuacji do wniosku
załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej
Polskiej.
- w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została
dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z
otwartymi ustami.
Instrukcję wykonywania zdjęć do dokumentów paszportowych oraz dowodów osobistych znajdziesz na stronie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem:
https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/Instrukcja+wykonywania+zdj%C4%99%C4%87+do+paszportu+i+d
owodu+osobistego.pdf/0bde8940-b31a-40c4-a2f2-60d141ff6d19
Uwaga!
Złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego i unieważnienie poprzedniego dowodu z powodu
kradzieży tożsamości następuje tylko gdy wnioskodawca przedstawi organowi gminy:


potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o
podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, w tym serii i numeru dowodu
osobistego,
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albo dokument potwierdzającego wszczęcie z urzędu przez organ uprawniony do prowadzenia
dochodzeń w zakresie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,

albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o
ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym
serii i numeru dowodu osobistego.
Wymienione dokumenty należy dołączyć do wniosku elektronicznego.
Miejsce złożenia dokumentów:
INTERNET
Dowód osobisty, złożony za pośrednictwem platformy ePUAP na adres Gminy Nekla, możesz odebrać tylko w
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla.

CZAS REALIZACJI
Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku
Informację czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru można uzyskać na stronie
https://www.obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/sprawdz-czy-twoj-dowod-osobisty-jest-gotowy
Gdy rozpoczniemy realizację wniosku, dostaniesz na konto ePUAP potwierdzenie złożenia wniosku. Sprawdzaj
zawartość Twojej skrzynki. Gdy zajdzie konieczność uzupełnienia danych lub fotografia będzie nieprawidłowa poinformujemy Cię o tym. W razie konieczności wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego,
zostanie ona również przesłana przez e-PUAP.

OPŁATY
Dowód osobisty jest bezpłatny

TRYB ODWOŁAWCZY

 Odwołanie od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego rozpatruje Wojewoda Wielkopolski.
 Odwołanie kieruje się do Wojewody Wielkopolskiego (Al. Niepodległości 16/18, 61-967 Poznań) za
pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

REZULTAT REALIZACJI USŁUGI
Uzyskanie nowego dowodu osobistego

UWAGI
Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium ma obowiązek posiadać dowód
osobisty. Obywatele RP mieszkający poza jej granicami mają prawo posiadać dowód osobisty.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie gminy. Dowód osobisty trzeba
odebrać w tym samym Urzędzie, w którym został złożony wniosek.
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DODATKOWE INFORMACJE
WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ :
 co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
 niezwłocznie w przypadku :
- zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,
- utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym
identyfikację jego posiadacza,
-zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy
zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację
jego posiadacza.
WNIOSEK SKŁADA:
 osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
 rodzic / opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone
jest postanowieniem sądu,
 kurator - dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu
Osoba powyżej 5 roku życia dla której ma być wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu
wniosku.


Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących
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.



Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany
posiadać ważny dowód osobisty.



Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat, wydany
osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.



Dowód odbiera się osobiście



Dowód dziecka poniżej 13. roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej odbiera rodzic,
opiekun prawny lub kurator przedkładając swój dowód osobisty, dotychczasowy dowód osobisty
dziecka lub podopiecznego bądź jego aktualny paszport (jeśli go posiada). Dowód osoby o ograniczonej
zdolności do czynności prawnych (dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia, osoby częściowo
ubezwłasnowolnione) może odebrać osoba dla której ten dowód wydano, rodzic, opiekun prawny albo
kurator.



Dowód osobisty może odebrać również pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym
do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich
chorobę, niepełnosprawność lub inną nie dającą się pokonać przeszkodę.



Osoba odbierająca dowód przedkłada dotychczasowy dowód osobisty (który podlega unieważnieniu w
chwili odbioru) lub dokument potwierdzający legalność pobytu osoby, która nabyła obywatelstwo
polskie (który zwraca przy odbiorze dowodu osobistego)



Wszystkie dowody wydane przed dniem 01 marca 2015r. zachowują ważność do upływu terminów w
nich określonych.
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WARSTWA ELEKTRONICZNA:
Warstwa elektroniczna zawiera wszystkie dane, które znajdują się w warstwie graficznej i dodatkowo
certyfikaty: (1.) potwierdzenia obecności, (2.) identyfikacji i uwierzytelnienie oraz (3.) podpisu osobistego, które
w przyszłości służyć będą w usługach e-administracji. Certyfikat (1) aktywny jest w każdym dowodzie,
certyfikat (2) - dotyczy tylko osób o pełnej i ograniczonej zdolności do czynności prawnej i uaktywniony jest po
nadaniu indywidualnego numeru PIN, certyfikat (3) - aktywny będzie jeśli wyrazisz na to zgodę i nadany
zostanie indywidualny numer PIN. Numery PIN nadaje posiadacz dowodu osobistego tzn. osoba, której
dane są zamieszczone w dowodzie osobistym. Certyfikat podpisu osobistego dla osoby powyżej 13. roku
życia zaktywizuje się dopiero po uzyskaniu pełnoletności. Możesz to zrobić przy odbiorze lub w dowolnym
czasie w dowolnym urzędzie gminy bądź poprzez aplikację na www.gov.pl/web/mswia/bip. Kod PUK, który
otrzymasz przy odbiorze dowodu osobistego, posłuży do odblokowania kodów PIN po trzykrotnym błędnym
wprowadzeniu.

KONTAKT
Urząd Miasta i Gminy Nekla,
ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, pok. 7
Godziny obsługi klientów:
poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:00 – 15:00
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (61) 43-73-178 lub e-mail: usc@gminanekla.pl
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