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Miejsce na fotografię

Do wniosku musisz dołączyć dwa aktual-

ne zdjęcia. Fotografie o wymiarach 5x4 cm,

bez nakrycia głowy i bez okularów z ciem-

nymi szkłami, muszą pokazywać twój lewy

profil z widocznym lewym uchem (bez kol-

czyków czy klipsów). Pracownicy punktów

fotograficznych zazwyczaj wiedzą, jakie po-

winno być zdjęcie paszportowe. Na odwro-

cie zdjęć wpisz swoje imię i nazwisko. Nie

przyklejaj

zdjęć do

wniosku,

tylko do-

łącz luzem!

Opłaty
Żeby twój wniosek był ważny, trzeba

będzie do niego dołączyć: n opłatę skar-

bową (znaczek skarbowy o wartości 5 zł)

(skąd wziąć znaczek skarbowy pisze-

my dalej), n opłatę paszportową

– 100 zł dorośli, 50 zł studenci (wszyst-

kich rodzajów studiów, także wieczoro-

wych i zaocznych), uczniowie (powyżej

16. roku życia), emeryci, renciści, oso-

by niepełnosprawne, kombatanci, 30 zł

(uczniowie poniżej 16. roku życia). 

n Z opłaty zwolnione są osoby powyżej

70. roku życia, ciężko chorzy, których

wyjazd związany jest z leczeniem (lub

operacją), żołnierze wyjeżdżający do peł-

nienia służby poza granicami Polski.

n Z obniżek opłaty paszportowej mogą

skorzystać osoby, które wymieniają

paszport przed upływem daty ważności,

np. z powodu zmiany danych personal-

nych (np. małżeństwo), braku w dotych-

czasowym dokumencie miejsca na wi-

zy, stemple. Uwaga! Jeśli zgubiłeś

paszport, za wydanie nowego dokumen-

tu musisz zapłacić 300 zł (jeśli przytra-

fiło ci się to kolejny raz, opłata wzrasta

do 400 zł). Gdzie wpłacać pieniądze?

W kasie lub na konto bankowe urzę-

du wojewódzkiego (adresy urzędów

i numery kont w ramce obok).

Gdzie wysłać wniosek

Wniosek paszportowy wysyłasz do

swojego urzędu wojewódzkiego (możesz

oczywiście złożyć go tam osobiście).

Adresy urzędów znajdziesz w ramce

obok (tam też podajemy numery telefo-

nów informacji paszportowej).

Sprawdź dokładnie, co wpisałeś we

wniosku. Jeśli wszystko się zgadza,

włóż wniosek do koperty (pamiętaj

o zdjęciach i dowodzie wpłaty) i wrzuć

do skrzynki (a najlepiej wyślij listem po-

leconym). Na kopercie dopisz: „Wnio-

sek paszportowy”. 

Po sześciu tygodniach dowiaduj się,

czy twój nowy paszport jest już gotowy.

Uwaga! Paszport musisz odebrać osobi-

ście! Nie zapomnij dowodu osobistego

(bez niego nie wydadzą ci paszportu).

Odbierając paszport, sprawdź, czy jest

w nim twoja fotografia i czy wszystko

się zgadza. Lepiej zrób to od razu, abyś

nie rozczarował się niemile na granicy.

Uwaga! Wniosek, który dołączyliśmy 

do dzisiejszej „Gazety”, 

jest oryginałem. Jeśli wyślesz 

jego kserokopię, będzie nieważny!

oprac. MZ, JJ

Znaczek opłaty skarbowej

Tu przyklej (koniecznie) znaczek skar-

bowy o wartości 5 zł. Kupisz go w ka-

sie biura paszportowego, w urzędzie

skarbowym, w banku lub na poczcie.

Miejsce na wklejenie opłaty pasz-

portowej

Opłatę paszportową wpłacić możesz

w kasie biura paszportowego lub na

rachunek urzędu wojewódzkiego na

poczcie lub w banku z dopiskiem: 

„Opłata paszportowa”. Numer rachun-

ku twojego urzędu wojewódzkiego znaj-

dziesz w ramce obok. Uwaga! Dowo-

du wpłaty nie wklejaj sam do wniosku!!!

Nie wpinaj, nie przyszywaj zszywaczem,

bo mógłbyś uszkodzić wniosek. Urzęd-

nicy zrobią to za ciebie. Dowód opłaty

włóż razem z wnioskiem do koperty (tak

jak zdjęcia).

Odpis aktu urodzenia

Jeśli po raz pierwszy składany jest wniosek o paszport dla osoby małoletniej (poniżej 18. roku życia), dołączyć należy odpis skrócony ak-

tu urodzenia (gdy dziecko wpisane jest do dowodów osobistych obojga rodziców) lub zupełny odpis aktu urodzenia (jeżeli dziecko wpisane

jest tylko do dowodu jednego z rodziców). W dowodach nowego typu nie ma miejsca na taki wpis. Jeśli przynajmniej jedno z rodziców ma

nowy dowód, należy dołączyć również odpis zupełny. Jeśli jest to kolejny paszport dziecka, należy przedstawić także stary paszport.

Podpis wnoszącego 

podanie

Czyli twój. Jeszcze raz pod-

pisz się tak, jak to zrobiłeś

wcześniej. Obok podaj tak-

że miejscowość i datę wy-

pełnienia wniosku.

Kogo powiadomić w razie 

konieczności

Ten wpis jest nieobowiązkowy (ale

może okazać się niezwykle użytecz-

ny). Wpisz więc nazwisko, adres i nu-

mer telefonu osoby, którą można po-

wiadomić, np. w razie wypadku. 

Seria i numer dokumentu tożsamości

Te informacje znajdziesz w swoim

dowodzie osobistym, z którego prze-

piszesz także datę jego wydania i naz-

wę urzędu.

Inne informacje

To również możesz pomi-

nąć. Jeśli jednak posiadasz

poprzedni (ważny lub nie)

paszport, możesz wpisać na-

stępującą informację: posia-

dam ważny (nieważny) pasz-

port o numerze X seria Y.

Wzrost w centymetrach

Nie wpisuj określeń:

wzrost wysoki, średni czy

niski. Podaj jedynie liczbę

centymetrów.

Podpis posiadacza 

paszportu

Podpisz się tak, jak to

zwykle robisz, żebyś w każ-

dej chwili mógł potwierdzić,

że paszport należy do cie-

bie. Podpis musisz zmie-

ścić w obrębie prostokąt-

nej ramki. To bardzo waż-

ne, ponieważ to, co się

w niej znajduje, zostanie ze-

skanowane (elektronicznie

przeniesione do pamięci

komputera). Uwaga! Dzie-

ci do 13. roku życia nie

podpisują się.

Adnotacje urzędowe

Dotyczy to wniosku niepełnoletniego dziecka, w którego imieniu rodzice skła-

dają wniosek paszportowy. Oboje muszą wyrazić na to pisemną zgodę o tre-

ści: „Wyrażam zgodę na wydanie paszportu mojemu nieletniemu dziecku”, i pod-

pisać się, podając numery dowodów osobistych. W biurze paszportowym ma-

ją już przygotowaną w tym celu pieczątkę. Wtedy wystarczy w odpowiednim

miejscu wpisać tylko numer i się podpisać. Składający wniosek rodzice powin-

ni mieć przy sobie dowody osobiste, aby urzędnik mógł potwierdzić zgodność

ich podpisów.

Jeśli jesteście rodzicami i taki wniosek chcecie wysłać pocztą (a teraz już

przecież można), to przedtem musicie odwiedzić notariusza, który poświadczy

waszą zgodę (kosztuje to ok. 20 zł).

Numer ewidencyjny

Ten numer to PESEL z drugiej stro-

ny dowodu osobistego. Jeśli starasz

się o paszport dla dziecka, a nie

znasz jeszcze jego PESELU, możesz

go uzyskać, składając odpowiedni

wniosek w biurze meldunkowym.

Poprzednie miejsce stałego 

pobytu

Jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat

zmieniłeś miejsce stałego pobytu,

wpisz tutaj swój poprzedni adres. 

Miejsce stałego pobytu

To miejsce na twój adres. Wpisz

kod pocztowy i miasto, ulicę, nu-

mer domu i mieszkania, a jeśli

masz telefon, podaj jego numer.

Jeśli nie masz stałego adresu, po-

daj tymczasowy.

Obywatelstwo

Podaj to, które aktualnie posia-

dasz. Możesz także wpisać po-

przednie, jeśli obywatelstwo zmie-

niałeś.

Data i miejsce urodzenia

Wpisz w kolejności: dzień, miesiąc

i rok.

Imiona rodziców i nazwi-

sko rodowe matki

W tym miejscu wpisz imię

ojca oraz imię i nazwisko ro-

dowe (panieńskie) matki.

Imiona

Nawet jeśli na co dzień używasz tyl-

ko jednego imienia, ale w dowodzie

osobistym czy w akcie urodzenia masz

wpisane dwa imiona, wpisz oba.

Nazwisko

Wpisz swoje nazwisko. Pod spodem

nazwisko rodowe (mężatki podają naz-

wisko panieńskie), a poniżej nazwisko

używane poprzednio, jeśli je zmieniałeś.

Kolor oczu

Możesz wybrać spośród na-

stępujących kolorów oczu: nie-

bieskie, zielone, szare, brązo-

we (nie piwne!), czarne oraz

czerwone. Powinien to być ta-

ki sam kolor, jaki masz wpisa-

ny do dowodu osobistego.

Znaki szczególne

To przede wszystkim blizny, znamio-

na, zniekształcenia i tatuaże widoczne

na twarzy lub szyi.

Oto adresy urzędów wojewódzkich, numery kont

i telefonów informacji. Pamiętaj! Na formularzu

wpłaty dopisz koniecznie „opłata paszportowa”.

n Dolnośląski Urząd Wojewódzki, tel. (0-71) 

340 66 06, www.uwoj.wroc.pl, pl. Powstańców 

Warszawy 1, 50-951 Wrocław. Konto: Biuro 

dyrektora generalnego NBP O/O Wrocław: 

42 10101674 0000712231000000

n Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, tel. 

(0-52) 34 97 260, www.uwoj.bydgoszcz.pl, ul. Ko-

narskiego 1, 85-950 Bydgoszcz. Konto: O/O NBP

Bydgoszcz 5610101078 0000 4222 31 000000

n Lubelski Urząd Wojewódzki, tel. (0-81) 747 

64 47, 535 44 60, www.lublin.uw.gov.pl, ul. Pół-

nocna 3, 20-064 Lublin. Konto: Wydział finansów

i budżetu LUW NBP O/O Lublin

61101013390024791391000000

n Lubuski Urząd Wojewódzki, tel. (0-95) 72 15

700, www.wojewodalubuski.pl, ul. Jagiellończyka

8, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Konto: Biuro dy-

rektora generalnego NBP O/O Zielona Góra

72101017040023522231000000

n Łódzki Urząd Wojewódzki, tel. (0-42) 664 

17 14, 664 17 15, 664 17 05, www.uw.lodz.pl,

ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź. Konto: 

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

88101013710097002231000000

n Małopolski Urząd Wojewódzki, tel. (0-12) 422

71 70, www.uwoj.krakow.pl, ul. Basztowa 22, 

31-156 Kraków. Konto: Kredyt Bank SA II Oddział

w Krakowie 06150014871214800162650000

n Mazowiecki Urząd Wojewódzki, tel. (0-22) 

695 62 51, www.mazowsze.uw.gov.pl, pl. Ban-

kowy 3/5, 00-950 Warszawa. Konto: NBP O/O

w Warszawie 36101010100100672231000000

n Opolski Urząd Wojewódzki, tel. (0-77) 44 11

538, www.opole.uw.gov.pl, ul. Piastowska 14,

45-082 Opole. Konto: NBP O/O w Opolu

22101014010006932231000000

n Podkarpacki Urząd Wojewódzki, tel. (0-17) 862

75 11, www.uw.rzeszow.pl, ul. Grunwaldzka 15,

35-959 Rzeszów. Konto: NBP O/O Rzeszów

74101015280012122231000000

n Podlaski Urząd Wojewódzki, tel. (0-85) 677 24

13, www.bialystok.uw.gov.pl, ul. Mickiewicza 3,

15-213 Białystok. Konto: O/O NBP w Białymsto-

ku 94101010490000392231000000

n Pomorski Urząd Wojewódzki, tel. (0-58) 302 

55 00, www.uw.gda.pl, ul. 3 Maja 9, 80-802

Gdańsk. Oddział paszportów w Gdyni: ul. Legionów

130, 81-472 Gdynia; tel. (0-58) 622 69 88. Od-

dział paszportów w Słupsku: ul. Jana Pawła II/1,

76-200 Słupsk; tel. (0-59) 842 26 77. Konto dla

Gdańska i Gdyni: Biuro dyrektora generalnego NBP

O/O Gdańsk 07101011400169132231000000

Konto dla Słupska: Biuro dyrektora generalnego

NBP O/O Gdańsk oddział zamiejscowy w Słupsku

06101011400169131391000000

n Śląski Urząd Wojewódzki, tel. (0-32) 200 15

47, 20 77 400, www.katowice.uw.gov.pl, ul. Ja-

giellońska 25, 40-032 Katowice. Konto: NBP O/O

Katowice 67101012120053402231000000

n Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, (0-41) 

342 11 20, www.kielce.uw.gov.pl, al. IX Wieków

Kielc 3, 25-516 Kielce. Konto: Wydział finansów

i budżetu ŚUW NBP O/O Kielce

67101012380853422231000000

n Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, tel. 

(0-89) 523 23 68, www.uw.olsztyn.pl, al. Piłsud-

skiego 7/9, 10-959 Olsztyn. Konto: Wydział fi-

nansów i budżetu WMUW NBP O/O w Olsztynie

31101013970032902231000000

n Wielkopolski Urząd Wojewódzki, tel. (0-61) 

841 39 31, 854 10 38, www.poznan.uw.gov.pl,

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań. Kon-

to: 70101014690000392231000000

n Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, tel. 

(0-91) 430 37 69, www.szczecin.uw.gov.pl, ul.

Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. Konto: Wy-

dział finansów i budżetu ZUW NBP O/O Szczecin

66101015990055972231000000

Wypełnij go

drukowanymi literami!

NIE STÓJ W KOLEJCE PO PASZPORT! Wypełnij wniosek i wyślij pocztą

Jak wypełnić wniosek paszportowy
Nie masz paszportu? Upływa termin jego ważności? Załatwienie formalności może być bardzo proste, bo... od ubiegłego roku wnioski 

paszportowe można wysyłać pocztą! Dziś do „Gazety” dołączyliśmy gotowy wniosek zatwierdzony przez MSWiA (Uwaga! Jest to osobny, 

sztywny kartonik, który znajdziesz wewnątrz „Gazety”). Jak taki wniosek wypełnić (pamiętaj – tylko drukowanymi literami), dokąd wysłać

i gdzie potem odebrać paszport? Wszystko wyjaśniamy krok po kroku w naszym informatorze...

WNIOSEK ZNAJDZIESZ 

W „GAZECIE WYBORCZEJ”

Gdzie wysłać wniosek paszportowy


