DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA
WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU
Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.
 Osoby dorosłe:
1.
2.
3.
4.
5.

Jedna aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
Dowód wniesienia opłaty paszportowej
Dowód osobisty
Poprzedni paszport
Dokumenty potwierdzające uprawnienie do opłaty ulgowej (do wglądu)

 Osoby małoletnie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jedna aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
Dowód wniesienia opłaty paszportowej
Poprzedni paszport
Akt urodzenia dziecka (oryginał – do wglądu)
Paszporty rodziców w celu anulowania dokonanych wcześniej wpisów dzieci
Legitymacja szkolna (do wglądu)
W przypadku śmierci jednego z rodziców załączyć akt zgonu rodzica (oryginał)

 Na wydanie paszportu osobie małoletniej wymagana jest pisemna zgoda obojga rodziców,
których własnoręczność podpisów poświadcza organ paszportowy lub notariusz.
 Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają rodzice lub opiekunowie prawni
bądź jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica poświadczoną za zgodność
podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.
 Opiekunowie prawni składają wniosek na podstawie zgody sądu na wydanie paszportu.
 Podpisy rodziców pod zgodą na wydanie paszportu osobie małoletniej oraz wzór podpisu
posiadacza paszportu w ramce pod zdjęciem należy składać osobiście w obecności osoby
przyjmującej wniosek paszportowy.
UWAGA!
1) Złożenie wniosku paszportowego przez osoby pełnoletnie następuje tylko osobiście, ze
względu na konieczność pobrania odcisków palców.
2) Obecność małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej jest wymagana przy składaniu
wniosku paszportowego od 5 roku życia.
3) Małoletni, który ukończył 13 rok życia składa podpis we wniosku paszportowym pod
zdjęciem.
4) Dzieci do 12 roku życia są zwolnione z pobierania odcisków palców.
Opłaty:
 140 zł - paszport biometryczny, ważny 10 lat
 70 zł – paszport biometryczny, ważny 10 lat, wydany z 50 % ulgą
 30 zł – paszport biometryczny dla dzieci do 13 roku życia, ważny 5 lat
 30 zł – paszport tymczasowy; ważny 1 rok
 osoby posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny:
- 70 zł – dorośli

- 35 zł – młodzież od 13 do 25 lat
- 15 zł – dzieci do 13 roku życia
 bez opłaty – osoby, które ukończyły 70 lat
 utrata, zniszczenia – kwota podwyższona o 200 % opłaty należnej za wydanie paszportu.
Ulga wynosi 50 % i przysługuje:
 emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym,
 osobom w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym
z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
 kombatantom i innym osobom wg ustawy o kombatantach i osobach represjonowanych,
 uczniom od 13 roku życia i studentom.
Obywatele polscy mogą występować o paszport niezależnie od miejsca zamieszkania, tzn
mogą składać wnioski w dowolnym biurze paszportowym na terenie całego kraju.
NAJBLIŻSZE BIURA PASZPORTOWE DLA MIESZKAŃCÓW
POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO

1/

Kalisz – ul. Kolegialna 4, pokój nr 2,
- przyjmowanie wniosków paszportowych - tel. 62-760 83 03
- wydawanie paszportów – tel. 62-760 83 04
pon.: 10.15 – 17.45, wt. - pt.: 8.15 – 15.15.

2/

Ostrów Wlkp. – al. Powstańców Wlkp. 16, pokój nr 208,
tel. 62-737 84 78,
pon. – pt.: 8.30 – 15.10

Odbiór paszportu:
1. Dorośli – odbiór osobisty z dowodem osobistym i potwierdzeniem złożenia wniosku.
2. Małoletni – jeden z rodziców lub opiekun z dowodem osobistym i potwierdzeniem złożenia
wniosku.
Odbiór paszportu biometrycznego odbywa się tylko w miejscu złożenia wniosku.

