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Wyrobienie paszportu dla osoby pełnoletniej 

Procedura wyrobienia dokumentu Paszportu nie jest skomplikowana i nie stanowi 

proceduralnego problemu. 

Należy pobrać druk wniosku. Na terenie całego kraju w dowolnym organie 

paszportowym lub w konsulacie RP za granicą. W województwie wielkopolskim funkcjonuje 

10 lokalizacji. (link do placówek przyjmujących wnioski: 

https://www.poznan.uw.gov.pl/punkty-obslugi-klienta-w-wojewodztwie-wielkopolskim 

 

Wniosek składamy wyłącznie na oryginalnym druku pobranym w organie 

paszportowym.  Wymóg ten spowodowany jest koniecznością zachowania odpowiednich 

parametrów technicznych. Dokumenty zgłoszeniowe należy składać osobiście. 

Należy pamiętać, że urzędnikowi paszportowemu przysługuje odmowa przyjęcia 

wniosku i zażądania od wnioskującego dodatkowych dokumentów. Taka sytuacja może mieć 

miejsce, gdy urzędnik poweźmie wątpliwości co do danych zawartych w dokumentach 

przedkładanych przy składaniu wniosku o wydanie paszportu lub w dostępnych ewidencjach 

np. obywatelstwo lub wątpliwości co do tożsamości. W tych okolicznościach urzędnik może 

zażądać od wnioskodawcy przedłożenia odpisu aktu urodzenia lub dokumentu 

poświadczającego obywatelstwo polskie.  

 Opłaty od wniosku są zróżnicowane i uzależnione od spełnienia warunku. 

Podstawowa opłata wynosi 140 zł i dotyczy osoby od 18 do 70 roku życia. Stąd 

wniosek, że osoby, które ukończyły lat 70 są zwolnione z tej opłaty. 

Opłatę w kwocie 35 zł poniosą osoby w wieku od 18-25 roku życia posiadające ważną 

ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny nadto legitymację ucznia lub studenta. 

Opłatę w kwocie 70 zł poniosą osoby w wieku od 18 – 70 roku życia, gdy posiadają 

ważną legitymację ucznia, studenta, rencisty, kombatanta lub ważnego orzeczenia o 

niepełnosprawności a osoby powyżej 25 roku życia, gdy posiadają ważną ogólnopolską Kartę 

Dużej Rodziny 

Współmałżonkowie emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych uprawnieni będą 

do zniżki przy opłacie za wydanie paszportu, gdy pozostają na wyłącznym utrzymaniu 

emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych po okazaniu zaświadczenia do ubezpieczenia 

zdrowotnego członka rodziny. 

 

Jeżeli ubiegamy się o nowy paszport z uwagi na zagubienie dokumentu to ta 

https://www.poznan.uw.gov.pl/punkty-obslugi-klienta-w-wojewodztwie-wielkopolskim
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zawiniona utrata lub zniszczenie ważnego dokumentu nakłada obowiązek opłaty w wysokości 

podstawowej dla danej grupy + 200 %. Dotyczy zarówno osób małoletnich jak i osób 

pełnoletnich. 

Za wydanie dokumentu tymczasowego opłata pobrana od osoby małoletniej i 

pełnoletniej wynosi 30 zł. 

 

Wymiany dokumentu dokonać powinny osoby, które zmieniły dane osobowe, a więc 

nazwisko lub imię także w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu nadto także w 

przypadku upływu ważności paszportu. 
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