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Dziennik Ustaw

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. (poz. 1313)

I MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Wymiary 297 x 139 mm
Wymiary
297x139 mm

(str.1)
19. Potwierdzenie przyjęcia wniosku

22. inne adnotacje urzędowe

wnioseK o wydanie PRZEZ WOJEWODĘ
LUB MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
paszpoRtU aLBo paszpoRtU tyMczasoweGo

..........................................................................................

WNIOSEK WYPEŁNIAJ dRUKowanyMi LiteRaMi

(data, podpis i pieczęć imienna przyjmującego wniosek, pobierającego odciski
palców)

1. .............................................................................................
(nazwisko)

20. potwierdzenie odbioru dokumentu

2. ..….......................................................................................
(nazwisko rodowe oraz inne nazwiska, jeżeli były zmieniane)

wydano.

3. ............................................................................................
(imiona)

……………………………………….

(data, podpis i pieczęć imienna wydającego dokument)

…………...................................

4. ............................................................................................
(imiona rodziców)

5. ............................................................................................
(nazwisko rodowe matki)

(data i podpis osoby odbierającej dokument)

21. potwierdzenie anulowania dotychczasowego dokumentu

6.

-

(data urodzenia: dd-mm-rrrr)

Paszport / paszport tymczasowy serii …… numer ……………….
anulowano.

–3–

Paszport / paszport tymczasowy serii …… numer ……………….

7. …………………………………………………………….
(miejsce urodzenia)

……………………………………….

(data, podpis i pieczęć imienna anulującego dokument)

8. ............................................................................................
(adres do korespondencji; osoba składająca wniosek o paszport tymczasowy

............................................................................................

…………..…….……………………….

na powrót do miejsca stałego pobytu podaje adres miejsca stałego pobytu)

9.
(numer PESEL)

Poz. 1313

(data i podpis odbierającego anulowany dokument)

10. Płeć:

13. O wiadczenie podpis oso y sk adaj cej wniosek

kobieta
mężczyzna

Je i kto podaje nieprawdę u zataja prawdę we wniosku
pod e a karze poz awienia wo no ci od
iesięcy do at
O wiadcza
e rozu ie
odpowiedzia no
karn
za
zatajenie prawdy lub podanie nieprawdy w tym wniosku.
Potwierdza w asnoręczny podpise
e powy sze dane s
prawdziwe. Podstawa prawna: art. 233 § 1 w związku z § 6
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

miejsce
na fotogra ię
35 x 45 mm

…..................................
(miejscowo ć, data)

11. Podpis osoby, który zostanie zamieszczony w paszporcie

14.

..............................................
(podpis osoby składającej wniosek)

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW
na wydanie dokumentu osobie małoletniej

Rodzic/opiekun*: ……..……………………………………..…
( niewła ciwe skre lić)

(imię i nazwisko)

……………………………………………………………….
(rodzaj dokumentu tożsamo ci, seria i numer)

o e dotyka

12. Wybór sposobu powiadomienia o odbiorze dokumentu:
(podanie danych nie jest obowiązkowe)

…....................................
(data i podpis rodzica/opiekuna
składany w obecno ci urzędnika)

........................................
(data, podpis i pieczęć imienna
przyjmującego zgodę)

Rodzic/opiekun*: ……..……………………………………..…
( niewła ciwe skre lić)

(imię i nazwisko)

P

lub wskazać przyczynę braku możliwości pobrania odcisków
palców
.................................................................................................. ..........
16. Op ata paszportowa w wysoko ci …………………………..
wniesiona dnia ………………………………………………
17. Uprawnienie do u i pow d o ni enia podwy szenia u
podstawa do zwo nienia z op aty paszportowej

………………………………………………………………
………………………………………………………………
18. Spos

–4–

sk ada oso a kt ra uko czy a
at – podpis nie
ani przecina ra ki

L

Dziennik Ustaw

(str. 2)
ADNOTACJE URZĘDOWE
15. Po ieranie odcisk w pa c w (nie dotyczy paszportu
tymczasowego)
Zaznaczyć krzyżykiem palce, których odciski zostały pobrane w
celu zamieszczenia w paszporcie

potwierdzenia to sa o ci i o ywate stwa

doKUMent paszpoRtowy

DOW D OSOBISTY

………………………………………………………………………
(seria i numer dokumentu)

………………………………………………………………. ………………………………………………………………………

SMS:
(prefiks)

(numer telefonu)

e-mail: ………………………………………………………..

(rodzaj dokumentu tożsamo ci, seria i numer)

…....................................
(data i podpis rodzica opiekuna
składany w obecno ci urzędnika)

........................................
(data, podpis i pieczęć imienna
przyjmującego zgodę)

(data ważno ci, organ wydający)

inny
………………………………………………………………………

Poz. 1313

