
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r.

Poz. 1626

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania  
w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464) zarządza się, 
co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu 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 (Dz. U. poz. 212) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem po-
twierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy.”;

2) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wy-

miarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość 
oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części bar-
ków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi 
brwiami i przedstawiającą 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 natural-
nym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2–4 
ustawy.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości 
co najmniej 492 × 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje 
odpowiadające fotografii o wymiarach 35 × 45 mm, spełniającą wymogi, o których mowa w ust. 1 i 2.”;

3) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 2 i 3 ustawy, do wniosku składanego w postaci elektronicznej 

załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo dokument elektroniczny opatrzony przez wy-
stawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zawie-
rający orzeczenie lub zaświadczenie. Wniosek wraz z załącznikami opatruje się kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”;

4) załączniki nr 2–8 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1–7 do niniejszego rozporzą-
dzenia.

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).
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§ 2. Wzory, które zostały określone w załącznikach nr 2–8 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w dotychczasowym 
brzmieniu, mogą być nadal wykorzystywane, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak
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Adres elektroniczny

   -Kod pocztowy

  Numer lokaluNumer domu

Ulica

Nazwisko rodowe matki

kobieta

 polskieObywatelstwo

Miejsce urodzenia

    - -Data urodzenia

Nazwisko rodowe

Nazwisko

Numer PESEL

 
3.

2.

WYPEŁNIAJ WIELKIMI LITERAMI1.

1.

2.

Oznaczenie organuRzeczpospolita
Polska

DO/W/1

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

WZÓR

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ……2017 r. (poz…..)

Załącznik nr 1 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 25 sierpnia 2017 r. (poz. 1626)

Załącznik nr 1
WZÓR
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Adnotacje

 

Nazwa, seria i numer

Nazwisko

podpis wnioskodawcy

    - -Data

Kodeks karny.

 

 pierwszy dowód
 zmiana danych zawartych w dowodzie
 
 utrata dowodu
 zmiana wizerunku twarzy
 uszkodzenie dowodu
 

Adres e-mail

Numer telefonu

3.

4.

5.

dziecka lub podopiecznego.



Dziennik Ustaw – 5 –  Poz. 1626

 

WZÓR Załącznik nr 2

Załącznik nr 2

WZÓR
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Załącznik nr 3WZÓR

Załącznik nr 3

WZÓR
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Załącznik nr 4WZÓR

Załącznik nr 4

WZÓR
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Załącznik nr 5WZÓR

Załącznik nr 5

WZÓR
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WZÓR Załącznik nr 6

Załącznik nr 6

WZÓR
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WZÓR Załącznik nr 7

Załącznik nr 7

WZÓR




