
WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, w formie dokumentu 

utrwalonego w postaci elektronicznej wypełnianego przez organ paszportowy. 

Złożenie wniosku o wydanie dokumentu  paszportowego osobie nieposiadającej zdolności do 

czynności prawnych lub osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych 

wymaga obecności tej osoby. 

Wnioskować można w każdym punkcie paszportowym w kraju, bez względu na miejsce 

zameldowania/zamieszkania, natomiast za granicą w placówkach konsularnych. 

Dokument paszportowy odbiera się osobiście w organie paszportowym, w którym został 

złożony wniosek o jego wydanie. 

Paszport jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty, o ile został wydany; 

2. Wydane przez sąd dokumenty potwierdzające uprawnienie do złożenia wniosku w imieniu 

osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych - w przypadku wniosku składanego przez opiekuna 

prawnego lub kuratora oraz ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty,  

o ile został wydany, dla osoby znajdującej się pod opieką lub kuratelą,  

3. Kolorowa fotografia paszportowa osoby, której ma być wydany dokument paszportowy, 

wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie 

dokumentu paszportowego Fotografia paszportowa- wymogi   

4. Dowód uiszczenia opłaty paszportowej na rachunek bankowy Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie i dokument potwierdzający prawo do obniżonej opłaty albo 

zwolnienia z opłaty 

 
 MUW w Warszawie Biuro Finansów Urzędu, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 

83 1010 1010 0137 1022 3100 0000 
z dopiskiem w tytule: opłata paszportowa dla (imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport), np. „opłata 

paszportowa dla Jana Kowalskiego”. 

 

140 zł Pełna opłata za paszport dla osób pełnoletnich do ukończenia 70 roku życia,  

70 zł Obniżona opłata za wydanie paszportu  (po udokumentowaniu) dla: 
a) uczniów i studentów pomiędzy 18. a 26. rokiem życia; 
b) emerytów, rencistów; 
c) osób niepełnosprawnych;  
d) współmałżonków emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych  

pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu; 
e) osób korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych/ 

przebywających w domach pomocy społecznej/zakładach opiekuńczych;  
f) osób mających ustalone prawo do renty socjalnej; 
g) osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne 

lub zasiłek dla opiekuna; 



h) kombatantów i  ofiar represji wojennych i okresu powojennego;  
i) osób posiadających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej;  
j) osób, posiadających decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych  (dotyczącą świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz 
uznawanych za nielegalne  przed 1989 r. organizacji politycznych i związków 
zawodowych lub pozbawionych pracy na skutek represji politycznych); 

k) żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową;  
l) strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej oraz osób, którym 

przyznano świadczenie ratownicze;  
m) ochotników ratownictwa górskiego;  
n) poszkodowanych weteranów działań poza granicami państwa;  
o) posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny rodziców lub małżonków 

rodziców, rodziców zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom 
dziecka  

35 zł Obniżona  opłata za wydanie paszportu (po udokumentowaniu) dla  członków 
rodzin wielodzietnych, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny:  
a) uczniów i studentów do 25. roku życia; 
b) dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym 

stopniu niepełnosprawności, bez względu na ich wiek. 

bez 
opłaty 

Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od: 
a) osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 

70 lat; 
sprawdź pozostałe kategorie osób zwolnionych Opłaty paszportowe 

30 zł Opłata za wydanie paszportu tymczasowego 

280 zł Opłata za wydanie drugiego paszportu w trybie art. 46 ustawy  
o dokumentach paszportowych 

Sprawdź szczegóły dotyczące uprawnionych do obniżenia opłaty i zwolnienia z opłaty  Opłaty 

paszportowe 

Po złożeniu wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego wniesiona opłata za 

paszport lub paszport tymczasowy nie podlega zwrotowi. 

W przypadku ubiegania się o paszport tymczasowy lub paszport, o którym mowa w art. 46 

ustawy o dokumentach paszportowych, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające 

spełnienie ustawowych przesłanek. link dodatkowe informacje 

 


