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OSOBY, KTÓRE NIE POSIADAJĄ NUMERU PESEL, NIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O WYDANIE POLSKIEGO 
PASZPORTU BIOMETRYCZNEGO! 

PROSIMY PRZED ZGŁOSZENIEM SIĘ W KG RP W LOS ANGELES SPRAWDZIĆ, CZY POSIADAJĄ PAŃSTWO 
NUMER PESEL - INFORMACJA POD NUMEREM TELEFONU (310) 442 8500 WEW. 115 W GODZINACH 13:30 - 
15:00.  

 NADANIE NUMERU PESEL 

Jeśli nie posiadają Państwo numeru PESEL, uprzejmie prosimy o wypełnienie wniosku o nadanie numeru PESEL 
(poniżej) i przesłanie go do Konsulatu wraz z oryginalnym odpisem polskiego aktu urodzenia lub aktu małżeństwa.  

W przypadku osób urodzonych w USA do wniosku należy dołączyć oryginalny odpis polskiego aktu urodzenia. W 
przypadku posiadania zagranicznego aktu urodzenia, należy wówczas dokonać jego umiejscowienia w Polsce patrz 
umiejscowienia zagranicznych dokumentów.  

 Wniosek o nadanie numeru PESEL 

INFORMACJA NA TEMAT UZYSKANIA PASZPORTU POLSKIEGO         

Konsulat Generalny RP w Los Angeles informuje, iż od dnia 28 sierpnia 2006 roku obowiązuje ustawa o dokumentach 
paszportowych przewidująca wymóg osobistego stawiennictwa w celu złożenia wniosku o wydanie paszportu. W 
związku z powyższym Konsulat zaprzestaje z tym dniem przyjmowania aplikacji składanych przysyłanych za 
pośrednictwem poczty. 

Ustawa z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2006 r., nr 143, poz. 1027 wraz z późn. zm.) 
dostosowała polskie przepisy do postanowień Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich z grudnia 2004 r., 
mających na celu poprawę zabezpieczeń służących ochronie paszportów i innych dokumentów podróży przed 
fałszerstwami. http://www.abc.com.pl/serwis/pdf/d06a27.pdf 
Ustawa nakazuje wydawanie obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej paszportów, w których umieszczone będą w 
formie elektronicznej dane biometryczne posiadacza. Dane te obejmą wizerunek twarzy, a także odciski palców.  

1. Paszport i paszpot tymczasowy: 

Paszport wydaje się: 

 Dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, 
pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu należnej opłaty (art. 7, ust.1). 

 Paszport może być wydany małoletniemu, który ukończył 5 lat (art. 21, ust. 1). 

 Na żądanie rodziców paszport może być wydany małoletniemu, który nie ukończył 5 lat (art. 21, ust. 2).   

Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić 
wyłącznie w przypadkach przewidzianych  w ustawie (art. 3). 

Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo 
polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera (art. 4) 

Dokumenty paszportowe w okresie ich ważności stanowią własność Rzeczypospolitej Polskiej (art. 
5).                                                      

 

 

http://www.losangeleskg.polemb.net/?document=33
http://www.losangeleskg.polemb.net/?document=33
http://www.losangeleskg.polemb.net/files/pdf/Wniosek_o_nadanie_numeru_PESEL.pdf
http://www.abc.com.pl/serwis/pdf/d06a27.pdf
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Paszport tymczasowy wydaje się: 

 małoletnim, którzy nie ukończyli 5 lat (art. 23, ust. 1, pkt. 1); 

 osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego 
w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 23, ust. 1, pkt. 2); 

 osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskieji i za granicą, na powrót do miejsca stałego 
pobytu (art. 23, ust. 1, pkt. 3); 

 osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych 
przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny (art. 23, ust. 1, pkt. 4). 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wydawanie przez konsula paszportu tymczasowego bez 
zamieszcznia w tym paszporcie numeru PESEL (art. 24, ust. 1): 

 małoletniemu urodzonemu za granicą; 

 obywatelowi polskiemu zamieszkałemu poza okręgiem konsularnym; 

 obywatelowi polskiemu stale zamieszkałemu za w okręgu konsularnym, któremu do chwili złożenia wniosku o 
paszport nie został nadany numer PESEL. 

W paszportach tymczasowych nie zamieszcza się danych biometrycznych (art. 7, ust. 3). 

2. Składanie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego: 

 Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście (art. 13, ust. 1).  

 Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd 
opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego 
z rodziców lub opiekuna, poświadczony za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza (art. 
13, ust. 1, pkt. 1). Przy składaniu wniosku wymagana jest obecność osoby małoletniej (art. 13, ust. 2 i 3).  

 Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod 
władzą rodzicielską składają rodzice, a nie pozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony 
przez sąd (art. 13, ust. 1, pkt. 2). Przy składaniu wniosku wymagana jest obecność osoby 
ubezwłasnowolnionej całkowicie (art. 13, ust. 2). 

 W uzasadnionych przypadkach, gdy w danym państwie nie ma polskiego urzędu konsularnego lub warunki 
uniemożliwiają lub znacznie utrudniają osobiste złożenie wniosku o wydanie paszportu tymczasowego w 
urzędzie konsularnym, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie paszportu tymczasowego, konsul może 
odstąpić od wymogu osobistego złożenia wniosku i osobistego odbioru tego dokumentu (art. 13, ust. 5). 

3. Odbiór dokumentu paszportowego: 

 Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście, z wyjątkiem osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej 
całkowicie, dla których odbioru dokumentu paszportowego może dokonać jeden z rodziców lub 
ustanowionych przez sąd opiekunów (art. 15, ust. 1). 

 W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu 
konsularnego, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego, konsul może odstąpić 
od wymogu osobistego odbioru dokumentu pazportowego (art. 15, ust. 2). 

4. Okres ważności dokumentu paszportowego: 

 Paszport jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania (art. 32, ust. 1).  

 Paszport wydany małoletniemu, który nie ukończył 5 lat, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego 
wydania (art. 32, ust. 1a).  

 Paszport wydany małoletniemu, który ukończył 5 lat a nie ukończył 13 lat, jest ważny 5 lat od daty jego 
wydania (art.32, ust. 2). 
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 Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od 
daty jego wydania (art. 33, ust. 1)Paszport tymczasowy dla małoletnich do ukończenia 5 roku życia, jest 
ważny przez 12 miesięcy od daty jego wydania (art. 33, ust. 2).  

5. Obowiązek wystąpienia o wymianę dokumentu paszportowego: 

 W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania następujących danych zamieszczonych w dokumencie 
paszportowym: nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL, osoba 
posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie 30 dni (dla obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 90 
dni) od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu 
stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w 
przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu 
aktu małżeństwa (art. 18a, ust. 1 i 2). 

6. Utrata ważności dokumentu paszportowego: 

Dokument paszportowy traci ważność (art. 37): 

 z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu; 

 z dniem podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o wyrażeniu zgody na 
zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego; 

 z dniem śmierci jego posiadacza; 

 po upływie 60 dni (dla obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące) od dnia 
doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę 
nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL, albo sporządzenia aktu 
małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub 
organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. 

7. Utrata dokumentu paszportowego (art. 36): 

 Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest 
obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ 
paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby. 

 Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został uprzednio wydany. 

 Osoba, która znalazła dokument paszportowy innej osoby, jest obowiązana do przekazania tego dokumentu 
do najbliższego organu paszportowego, Policji lub innego organu administracji publicznej. Organy te 
przekazują dokument organowi paszportowemu, który go wydał. 

 Jeżeli osoba znalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do 
jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego 
następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o 
wydanie nowego dokumentu nie występowała.  

Uwagi:  

Mając świadomość ewentualnych niedogodności związanych z obowiązkiem osobistego składania wniosków 
paszportowych, uprzejmie prosimy o bardzo uważne kompletowanie wymaganych dokumentów, aby uniknąć 
zbędnych podróży do Konsulatu, gdyż niekompletne lub nieprawidłowo przygotowane wnioski paszportowe nie będą 
mogły być przyjmowane.  

Od dnia 01.01.2003, w związku ze zmianą przepisów paszportowych paszporty 10-letnie, drukowane są 
wyłącznie w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania obywatela polskiego. Czas oczekiwania na 
otrzymanie gotowego paszportu wynosi 1-2 miesięcy.  



Informacje paszportowe  2011 

 

4 

 

8. WYMAGANE DOKUMENTY 

Paszport biometryczny: 

- Jeden wypełniony (literami drukowanymi, z uwzględnieniem polskich znaków) wniosek o wydanie dokumentu 
paszportowego - dostępne w Konsulacie. Z uwagi na wymogi techniczne kwestionariusz nie jest dostępny w formie 
elektronicznej.  

- Jedna fotografia (wykonana na wprost - en face, z zamkniętymi ustami, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi 
szkłami, z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy. Twarz powinna stanowić 70-
80% fotografii, oczy na wysokości 20-30 mm od krawędzi dolnej zdjęcia (w przypadku dzieci 15-30 mm), zdjęcie 
kolorowe papier wysokiej jakość, jasne tło, rozmiar 3,5 x 4,5, zdjęcie zrobione w ciągu ostatnich 6 miesięcy, 
wymagania techniczne- min. 300 ppi i 720 dpi). 

UWAGA: 

 zdjęcie w okularach z ciemnymi szklami - należy wówczas przedlożyć odpowiednie orzeczenie o 
niepełnosprawności lub o stopniu niepwłnosprawności, 

 zdjęcie z nakryciem głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - po złożeniu zaświadczenia o 
przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej 
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A.Pozycja i wygląd twarzy. 

 1. Głowa prosto. 

 2. Zdjęcie wykonane na wprost (en face). 

 3. Linia nosa w osi pionowej zdjęcia. 

 4. Wyraz twarzy neutralny. 

 5. Usta zamknięte. 

B.Oczy i kierunek spojrzenia 

 1. Oczy w obrębie zaznaczonej wysokości. 

 2. Oczy w jednej poziomej linii. 

 3. Oczy otwarte i wyraźnie widoczne niezasłonięte przez włosy lub oprawki. 

C.Techniczne wykonanie zdjęcia. 

 1. Zdjęcie ostre i o właściwym kontraście. 

 2. Oświetlenie równomierne, bez cieni. 

 3. Tło jednolite. 

 4. Odwzorowanie skóry naturalne. 

 5. Brak zagięć, załamań i zanieczyszczeń w obrazie. 

- Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie (paszport lub dowód osobisty). Jeżeli osoba 
wnioskująca utraciła ważny paszport, ZGŁOSZENIE o terminie i okolicznościach utraty paszportu - wzór zgłoszenia 
dostępny w Konsulacie lub do ściągnięcia TUTAJ.  

- Dokument potwierdzający charakter pobytu na terenie USA oraz dowód zamieszkiwania w okręgu konsularnym 
Konsulatu w Los Angeles, czyli prawo jazdy lub inny dokument wskazujący aktualny adres zamieszkania. 

- W przypadku małoletnich, wymagana jest zgoda obojga rodziców.  

- W przypadku obecności tylko jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, należy przedstawić poświadczoną 
notarialnie zgodę drugiego rodzica lub opiekuna prawnego oraz dołączyć do zgody poświadczoną notarialnie kopię 
paszportu. 

- Do wydania paszportu wymagana jest zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych chyba, że z orzeczenia sądu 
wynika, że prawo do decydowania w tej sprawie jednemu lub obojgu z rodziców nie przysługuje. W przypadku 
niemożności uzyskania takiej zgody, odpowiednie postanowienie wydaje sąd opiekuńczy w Polsce. Wyroki sądów 
zagranicznych rozstrzygające powyższe kwestie mogą być uwzględnione jedynie wtedy, gdy zostały uznane przez 
właściwe sądy polskie.  

- W przypadku zgonu jednego z rodziców konieczne jest dostarczenie oryginału aktu zgonu.  

- W przypadku ubiegania się o wydanie paszportu przez osobę, która w wyniku zawarcia związku małżeńskiego 
zmieniła nazwisko - akt małżeństwa wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego lub potwierdzoną notarialnie 
kopię. W przypadku posiadania tylko zagranicznego aktu małżeństwa, należy dokonać jego umiejscowienia w polskim 
Urzędzie Stanu Cywilnego patrz umiejscowienia zagranicznych dokumentów. 

- „Money order" lub „cashier's check" wystawiony na Consulate of Poland in Los Angeles (opłaty w tabeli poniżej). 
„Personal checks" nie są przyjmowane. Opłaty mogą być wniesione również gotówką.- Pisemny wniosek 
przedstawiciela ustawowego  

http://www.londynkg.polemb.net/files/Oswiadczenie%20w%20sprawie%20utraty%20paszportu.pdf
http://www.losangeleskg.polemb.net/?document=33
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- jeżeli o dokument paszportowy ubiega się osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych. W takim 
przypadku przedstawiciel ustawowy strony powinien przedstawić dokument świadczący o tytule do reprezentowania 
danej osoby. 

- Informujemy, iż w sytuacjach indywidualnych konsulat może wymagać dodatkowych dokumentów, tj. polskiego aktu 
urodzenia lub małżeństwa.  

Paszport tymczasowy:   

W celu uzyskania paszportu tymczasowego, wydawanego na czas oczekiwania na paszport 10-letni  (oraz na czas 
oczekiwania na paszport 5-letni dla dziecka) należy złożyć dodatkowo: 

 Jeden wypełniony (literami drukowanymi, z uwzględnieniem polskich znaków) egzemplarz podania-
kwestionariusza paszportowego. 

 Dwie jednakowe fotografie (opis zdjęcia powyżej).  

Paszport tymczasowy należy przedłożyć/odesłać do anulowania przy odbiorze paszportu dziesięcioletniego lub 
pięcioletniego. 

9. Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2006r. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.) 
oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006r. (Dz. U. z 2006r. Nr 
152, poz. 1090) w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia 
fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacjach ich zniszczenia. 

Osoby dokonujące rezerwacji miejsc lub wykupujące bilety w celu odbycia podróży za granicę przed 
otrzymaniem paszportu czynią to na własną odpowiedzialność. Konsulat Generalny RP w Los Angeles nie 
gwarantuje wydania i doręczenia paszportu na dzień żądany przez wnioskodawcę oraz nie jest 
odpowiedzialny za szkody i koszty mogące powstać z powodu braku paszportu w dniu wyjazdu. 

10. Zasady wypełniania kwestionariusza-podania paszportowego: 

Pkt 1. Należy podać aktualne nazwisko, a w wierszach poniżej w przypadku kobiet - nazwisko rodowe (panieńskie), i 
ewentualnie w następnej rubryce wszystkie inne poprzednio używane nazwiska. W przypadku podan ia nazwiska 
innego niż rodowe konieczne jest dołączenie dokumentu (ów) wydanych przez polski urząd stanu cywilnego, 
świadczących o nowym nazwisku, np. akt zawarcia związku małżeńskiego. 

Pkt 2. Proszę o wpisanie imienia lub imion, zgodnie z aktem urodzenia. 

Pkt 3. Proszę wpisać najpierw imię ojca, następnie imię matki i jej nazwisko rodowe. 

Pkt 4. Należy podać datę i miejsce urodzenia osoby, dla której ma być wydany paszport.  

Pkt 5. Prosimy podać posiadane obywatelstwo. W przypadku posiadania dwóch i więcej obywatelstw należy wpisać 
tylko obywatelstwo „polskie". 

Pkt 6. Należy podać aktualny adres zamieszkania na terenie USA, również w przypadku, jeśli jest to tylko pobyt 
czasowy. 

W tym punkcie należy koniecznie podać nr telefonu. Jest to bardzo ważne dla utrzymania kontaku z Państwem w celu 
uzyskania wyjaśnień, dodatkowych pytań i poinformowania o terminie odbioru paszportu. 



Informacje paszportowe  2011 

 

7 

 

Pkt 7. Prosimy podać ostatnie miejsce stałego pobytu w Polsce. W przypadku osób, które przebywają za granicą 
wiele lat i nie pamiętają swojego dokładnego adresu w Polsce, wystarczy podać miejscowość i województwo. 

W rubryce „nr ewidencyjny" należy koniecznie podać swój numer ewidencyjny (PESEL). Znajduje się on w dowodzie 
osobistym. Jeżeli Państwo nie mają numeru ewidencyjnego lub nie są pewni czy go posiadają, należy 
wypełnić WNIOSEK o nadanie numeru PESEL. 

Na odwrocie podania-kwestionariusza w ramce przeznaczonej na podpis posiadacza należy złożyć swój podpis. 
Podpis składa również osoba niepełnoletnia, ale powyżej 13 roku życia. W przypadku dzieci do lat 13 ramka pozostaje 
pusta.  

PROSIMY PAMIĘTAĆ, ABY PODPIS NIE DOTYKAŁ RAMKI I NIE WYCHODZIŁ POZA NIĄ.  

Podpis ten będzie skanowany do paszportu i jakiekolwiek przekroczenie linii ramki powoduje, niemożliwość wydruku 
paszportu. 

W liniach poniżej podpisu posiadacza paszportu prosimy podać swój rysopis (wzrost, kolor oczu, znaki szczególne). 

Pkt 8. Prosimy podać serię, nr i datę wydania dotychczasowego paszportu oraz przez jaki organ został wystawiony. 
Jeżeli aplikują Państwo o pierwszy paszport (np. dla dziecka), prosimy podać nr aktu urodzenia i nazwę polskiego 
urzędu stanu cywilnego, który go wydał. 

Pkt 9. Należy podać imię, nazwisko i adres osoby, którą należy powiadomić w razie konieczności, np. w razie 
nieszczęśliwego wypadku. 

Pkt 10. Należy podać inne ważne informacje mające znaczenie dla wydania paszportu. 

Wnioski muszą być opatrzone datą i podpisane w prawym, górnym rogu (pod formułą dotyczącą odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego zeznania). W imieniu osób niepełnoletnich wnioski podpisuje jedno z rodziców lub 
opiekun prawny w obecności urzędnika konsularnego. Podania wypełnione nieczytelnie i niekompletne nie będą 
przyjmowane. 

11. OPŁATY PASZPORTOWE. 

Opłata za wydanie paszportu dziesięcioletniego $143 

Opłata za wydanie paszportu małoletniemu, który w dniu złożenia podania o wydanie 
paszportu ukończył 5 lat a nie ma ukończonego 13 roku życia   

$50 

Wydanie paszportu małoletniemu do 5 roku życia, na żądanie rodziców (na 1 rok) $50 

Opłata za wystawienie paszportu tymczasowego w celach innych niż na czas 
oczekiwania na paszport 10-letni 

$54 

Wydanie paszportu tymczasowego (na 1 rok) dziecku do 5 lat 

Opłata za wystawienie paszportu w miejsce ważnego paszportu utraconego z winy 
posiadacza 

$25 

$252 

Opłata ulgowa dla uczącej się młodzieży, studentów szkół wyższych do ukończenia 26 
roku życia, emerytów, rencistów i inwalidów oraz kombatantów (na podstawie 
dokumentów potwierdzających status osoby) UWAGA osoby, które mają ukończone 70 
lat nie płacą za paszport. 

$73 

Opłata za przesłanie gotowego paszportu pocztą poleconą (opłata za wysyłkę nie 
dotyczy osób odbierających paszport na okienku) 

$7 

Opłata za przesłanie gotowego paszportu FedExem (opłata za wysyłkę nie dotyczy osób 
odbierających paszport na okienku) 

$16 

http://www.londynkg.polemb.net/files/Wniosek%20o%20nadanie%20numeru%20PESEL.pdf


Informacje paszportowe  2011 

 

8 

 

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, istnieje 
możliwość odstąpienia przez konsula od wymogu osobistego odbioru paszportu, na pisemny wniosek osoby 
ubiegającej się o jego wydanie. W tych przypadkach jest konieczne wniesienie dodatkowej opłaty za wysyłkę 
paszportu FEDERAL EXPRESEM (rekomendowana z uwagi na zaginięcia paszportów w poczcie poleconej) lub  
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

Ulgowa opłata (zniżka 50 %) przysługuje (art. 8):  

 Emerytom, rencistom i niepełnosprawnym, a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich 
wyłącznym utrzymaniu; 

 Osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystającym z 
pomocy społecznej w formie zasiłków stałych; 

 kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o 
kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; 

 osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom. 

Nie pobiera się opłaty paszportowej od (art. 9):  

 od osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;  

 osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystającym z 
pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego 
leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji; 

 osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej; 

 żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych. 

Obniżoną opłatę pobiera się (art. 10): 

W przypadku ubiegania się o nowy paszport przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego, w 
związku z: 

 zmianą lub konieczności sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu; 

 zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości; 

 brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim stempli, wiz lub pieczęci 
poświadczających przekroczenie granicy. 

Opłatę, o której mowa powyżej, ustala się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o nowy 
paszport jedną dziesiątą część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego 
paszportu - w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat lub jedną piątą - w przypadku wydania paszportu z 
terminem ważności 5 lat. 

! Opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu 
podwyższa się o 200% w stosunku do opłaty za wydanie paszportu obowiązującej wnioskodawcę w dniu złożenia 
wniosku o nowy paszport, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego 
posiadacza. 

! W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w 
opłacie. 

 


