
Sprawdź datę ważności swojego dowodu osobistego 

Nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, czyli m.in. nie potwierdza naszej tożsamości i obywatelstwa np. w kontaktach z urzędem. 

W kwestiach wymagających weryfikacji naszej tożsamości, możemy mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego, czy z dokonaniem zakupu 

ratalnego. Dlatego już teraz warto sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego. Jeśli jest nieważny lub wkrótce upływa termin jego ważności 

trzeba złożyć wniosek o nowy dowód. Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest zobowiązany 

posiadać dowód osobisty. Natomiast obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu 

osobistego. Ponadto, nieważny dowód osobisty nie może też być podstawą do przekroczenia granicy w ramach Strefy Schengen. Dlatego właśnie 

przed nadchodzącymi feriami zimowymi warto sprawdzić ważność naszych dokumentów, żeby nie okazało się, że z tak błahego powodu nigdzie 

nie pojedziemy.  

Wniosek o dowód osobisty można złożyć osobiście lub przez Internet 

Wystarczy wypełniony wniosek oraz zdjęcie, które powinno być aktualne — zrobione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, 

• na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani 

innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie, 

• zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków, 

• twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia. 

Na platformie Obywatel (www.obywatel.gov.pl) działa centralna usługa, dzięki której można załatwić sprawę związaną ze złożeniem wniosku o 

wydanie dowodu osobistego. Aby skorzystać z tej usługi niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego, który pozwala potwierdzić tożsamość. 

Instrukcja założenia profilu zaufanego znajduje się również na platformie Obywatel (https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany). 

E-meldunek – kolejna e-usługa już działa 

Przypominamy również, że działa już e-meldunek. Każdy, kto mieszka w Polsce, musi pamiętać o obowiązku meldunkowym. Od 1 stycznia br. 

nie musimy iść do urzędu, aby to zrobić. 

Bez konieczności wychodzenia z domu można już m.in. zamówić odpisy aktów stanu cywilnego, złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego 

lub zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego. 

Dzięki tej e-usłudze można zameldować się zarówno na pobyt stały, jak i czasowy. E-meldunek umożliwia też przemeldowanie, a także 

zameldowanie/przemeldowanie niepełnoletniego dziecka oraz – jako pełnomocnik – innej osoby. 
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