Każdy polski pełnoletni obywatel ma obowiązek posiadać dowód osobisty. Jest to
podstawowy dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo. Ponadto, z dowodem
można przekraczać niektóre granice bez konieczności posiadania paszportu.
Od marca 2019 r. stare dowody osobiste zostały zastąpione przez e-dowody, czyli
dowody z warstwą elektroniczną.
Wszystkie dowody, które są wydawane na podstawie wniosków złożonych po 4 marca 2019
r., będą mieć warstwę elektroniczną. Jeśli stary dowód osobisty jest nadal ważny, nie trzeba
go wymieniać.
Wniosek o dowód osobisty można składać:
- w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania,
- przez internet – logując się do ePUAP.
Aby wyrobić dowód osobisty, należy przygotować:
wniosek o wydanie dowodu osobistego – można go pobrać tutaj lub dostać w urzędzie;
Czas oczekiwania na dowód osobisty to 30 dni od dnia złożenia wniosku

Uzyskaj numer PESEL (dla cudzoziemców)
Jeśli jesteś cudzoziemcem, który mieszka w Polsce, możesz zameldować się - wtedy
automatycznie dostaniesz numer PESEL. Jeśli nie możesz zameldować się, a jakiś urząd
wymaga od ciebie numeru PESEL - złóż wniosek.
Gdzie dostać numer PESEL




w urzędzie gminy właściwym dla twojego miejsca zameldowania (tam gdzie jesteś
albo chcesz się zameldować),
w urzędzie gminy, na terenie której jest siedziba twojego pracodawcy — jeśli nie
możesz się zameldować,
w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy (ul. Nowogrodzka
43) — jeśli nie pracujesz albo twój pracodawca ma siedzibę za granicą Polski

Pamiętaj! We wniosku wpisz faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek
posiadania numeru PESEL. Jeśli jakiś urząd (na przykład ZUS czy urząd skarbowy)
wymaga podania numeru PESEL — powinien wskazać ci również podstawę prawną.

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
Każdy, kto ma polskie obywatelstwo i mieszka w Polsce, powinien pamiętać o obowiązku
meldunkowym. Masz 30 dni na zgłoszenie nowego miejsca zamieszkania (licząc od dnia
przybycia do tego miejsca).

Jeśli mieszkasz pod konkretnym adresem i zamierzasz tam mieszkać na stałe - zamelduj się
tam na pobyt stały. Jeśli tymczasowo mieszkasz pod innym adresem niż adres Twojego
zameldowania i chcesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać obecnego
adresu stałego zameldowania) - zamelduj się tam na pobyt czasowy.
Możesz zameldować się osobiście lub przez pełnomocnika w tutejszym Urzędzie, albo
elektronicznie (przez Internet).
Aby się zameldować w urzędzie przygotuj:




formularz: zgłoszenie zameldowania na pobyt stały lub zgłoszenie zameldowania na
pobyt czasowy
dowód osobisty lub paszport;
dokument potwierdzający prawo do lokalu - do wglądu (w oryginale). Jeśli jesteś
właścicielem przynieś dokument, który to potwierdzi np. wypis (odpis) z księgi
wieczystej, akt notarialny. Innym dokumentem może być np. umowa najmu, decyzja
administracyjna lub orzeczenie sądu. Jeśli nie jesteś właścicielem i nie posiadasz też
innego prawa do mieszkania, w którym chcesz się zameldować - niech osoba, która
ma takie prawo podpisze się na formularzu, potwierdzając tym samym Twój pobyt.
Dokument potwierdzający prawo do lokalu tej osoby musisz pokazać w urzędzie.

Zameldować możesz się osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik.
Aby zameldować się przez Internet:
musisz mieć Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

