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1182
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 21 listopada 2000 r.
w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu post´powania w sprawach wydawania dowodów osobistych,
ich wymiany, zwrotu lub utraty.
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia
1974 r. o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych
(Dz. U. z 1984 r. Nr 32, poz. 174, z 1989 r. Nr 35, poz. 192,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1997 r. Nr 113, poz. 733
i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarzàdza si´, co nast´puje:
Rozdzia∏ 1
Tryb post´powania w sprawach wydawania dowodów osobistych
§ 1. 1. Z∏o˝enie wniosku o wydanie dowodu osobistego, zwanego dalej „wnioskiem”, wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.
2. Ma∏oletni sk∏ada wniosek w obecnoÊci jego
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

3. Wniosek wype∏nia i podpisuje osoba ubiegajàca
si´ o wydanie dowodu osobistego.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, podpisuje ma∏oletni i jego przedstawiciel ustawowy lub ma∏oletni
i jego opiekun prawny.
5. Do wniosku za∏àcza si´ dwie aktualne, wyraêne
fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiajàce
osob´ bez nakrycia g∏owy i okularów z ciemnymi szk∏ami w taki sposób, aby ukazywa∏y g∏ow´ w pozycji lewego pó∏profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oÊwietlenia twarzy, dowód
uiszczenia op∏aty za wydanie dowodu osobistego oraz:
1) odpis skrócony aktu urodzenia — w przypadku
osób, które nie wstàpi∏y w zwiàzek ma∏˝eƒski,
2) odpis skrócony aktu ma∏˝eƒstwa wraz z adnotacjà
o aktualnie u˝ywanym nazwisku,
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3) na ˝àdanie organu — poÊwiadczenie obywatelstwa
polskiego lub inny dokument potwierdzajàcy posiadanie polskiego obywatelstwa, je˝eli dane zawarte w dokumentach budzà wàtpliwoÊç co do
obywatelstwa osoby.
6. Do wniosku nie do∏àcza si´ dokumentów wymienionych w ust. 5 pkt 1 i 2, je˝eli zosta∏y sporzàdzone w urz´dzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega si´ o wydanie dowodu osobistego.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, organ
rozpatrujàcy wniosek sprawdza w urz´dzie stanu cywilnego zgodnoÊç danych zawartych we wniosku z aktem stanu cywilnego oraz danymi zawartymi w rejestrze meldunkowym.
8. Wzór wniosku stanowi za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 2. 1. Na podstawie przed∏o˝onego wniosku organ
gminy, przy u˝yciu Êrodków informatycznych, sporzàdza formularz, b´dàcy drukiem Êcis∏ego zarachowania,
sk∏adajàcy si´ z cz´Êci A i B, z których ka˝da posiada numer, nazw´ organu wydajàcego dowód osobisty i jego
identyfikator terytorialny.
2. W cz´Êci A formularza zamieszcza si´ dane osobowe oraz zdj´cie wnioskodawcy, termin wa˝noÊci dowodu osobistego oraz piecz´ç wystawcy i podpis upowa˝nionej osoby sporzàdzajàcej formularz.
3. Wnioskodawca potwierdza zgodnoÊç danych
osobowych, zawartych w cz´Êci A formularza, w∏asnor´cznym podpisem.
4. Dane zawarte w cz´Êci A formularza oraz skanowanà fotografi´ i podpis wnioskodawcy organ gminy
przekazuje do wytwórcy dowodu osobistego, podleg∏ego ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych, zwanego dalej „centrum personalizacji dokumentów”, w formie elektronicznej lub na noÊniku magnetycznym, pocztà specjalnà za poÊrednictwem komendy powiatowej Policji.
5. W przypadku gdy przekazanie danych w formie
okreÊlonej w ust. 4 nie jest mo˝liwe z przyczyn technicznych, organ gminy przekazuje cz´Êç A formularza
pocztà specjalnà do w∏aÊciwego wojewody, za poÊrednictwem komendy powiatowej Policji.
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mendy powiatowej Policji pocztà specjalnà, skàd jest
odbierany przez organ gminy.
9. Przy odbiorze dowodu osobistego wnioskodawca zwraca cz´Êç B formularza, na którym potwierdza
odbiór dowodu osobistego.
10. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1, stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 3. 1. Dowód osobisty odbiera si´ osobiÊcie.
2. Osoba ma∏oletnia odbiera dowód osobisty
w obecnoÊci jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
3. Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec,
który naby∏ obywatelstwo polskie, zwraca kart´ sta∏ego pobytu lub kart´ czasowego pobytu.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, organ gminy przekazuje niezw∏ocznie organowi, który dokumenty wyda∏.
§ 4. 1. Dowód osobisty ma form´ spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierajàcej dane
osobowe, zdj´cie i podpis posiadacza, trzyliterowà seri´ i szeÊciocyfrowy numer dowodu osobistego, nazw´
organu wydajàcego dowód osobisty, dat´ wydania
i termin wa˝noÊci oraz elementy zabezpieczajàce dokument przed podrobieniem i fa∏szowaniem.
2. Wzór dowodu osobistego stanowi za∏àcznik nr 3
do rozporzàdzenia.
Rozdzia∏ 2
Post´powanie w razie wymiany lub utraty dowodu
osobistego
§ 5. 1. W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, nale˝y wystàpiç o jego wymian´ w terminie do 14 dni od dnia dor´czenia dokumentu stwierdzajàcego zmian´.
2. W razie up∏ywu terminu wa˝noÊci dowodu osobistego, uszkodzenia lub powstania innej okolicznoÊci
utrudniajàcej ustalenie to˝samoÊci osoby posiadajàcej
dokument, nale˝y niezw∏ocznie wystàpiç o jego wymian´.

6. Cz´Êç B formularza, zawierajàcà potwierdzenie
z∏o˝enia wniosku oraz okreÊlajàcà termin odbioru dowodu osobistego, otrzymuje wnioskodawca.

3. W celu wymiany dowodu osobistego dokument
ten nale˝y z∏o˝yç we w∏aÊciwym, ze wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego posiadacza dowodu osobistego,
organie gminy wraz z wnioskiem o wydanie nowego
dowodu osobistego.

7. Centrum personalizacji dokumentów przekazuje
wyprodukowany, na podstawie danych zawartych
w cz´Êci A formularza, dowód osobisty do w∏aÊciwej
komendy powiatowej Policji pocztà specjalnà, skàd
jest odbierany przez organ gminy.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, je˝eli nie
uleg∏y zmianie dane osobowe wnioskodawcy, z∏o˝enie
dokumentów okreÊlonych w § 1 ust. 5 pkt 1 i 2 nie jest
wymagane.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wojewoda przekazuje dane zawarte w cz´Êci A formularza do
centrum personalizacji dokumentów w formie elektronicznej, a cz´Êç A formularza zwraca do w∏aÊciwej ko-

5. Przepisy § 1 stosuje si´ odpowiednio.
§ 6. W przypadku utraty dowodu osobistego, do
wydania nowego dowodu osobistego stosuje si´ przepisy § 1.
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Rozdzia∏ 3
Post´powanie w razie utraty obywatelstwa polskiego
lub zgonu posiadacza dowodu osobistego
§ 7. W razie utraty obywatelstwa polskiego osoba,
która je utraci∏a, zwraca niezw∏ocznie dowód osobisty
organowi gminy w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce
jego wydania albo w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce
pobytu polskiej placówce konsularnej.
§ 8. 1. W razie zgonu posiadacza dowodu osobistego, osoby zobowiàzane do zg∏oszenia zgonu, stosownie do przepisów o aktach stanu cywilnego, sk∏adajà
dowód osobisty zmar∏ego, w ciàgu 3 dni od dnia zgonu, w urz´dzie stanu cywilnego, który sporzàdza akt
zgonu.

Poz. 1182

2. Je˝eli osoba zg∏aszajàca zgon nie zwraca dowodu osobistego zmar∏ego, powinna z∏o˝yç pisemne
oÊwiadczenie uzasadniajàce przyczyny niez∏o˝enia tego dokumentu.
Rozdzia∏ 4
Przepis koƒcowy
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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Poz. 1182
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 21 listopada 2000 r. (poz. 1182)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR DOWODU OSOBISTEGO

