
Wiedza o społeczeństwie – TECHNIKUM 
 

TEMAT 4: UZYSKIWANIE PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW. 
 
 
Zagadnienia: 
1. Podstawowe dokumenty potrzebne do funkcjonowania prawnego w RP. 
2. Obowiązek meldunkowy. 
3. Dowód osobisty. 
4. Paszport. 
5. Prawo jazdy. 
6. Rejestracja pojazdów. 

 

Rozwinięcie:  
1. Podstawowe dokumenty. 

Przepisy prawa: 
 Ustawa z 24.09.2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2010.217.1427); 

 Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności PESEL; 

 ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w ustawie podstawowych danych 
identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych.  

 Ustawa z 06.08. 2010 r. o dowodach osobistych (zmiany); 
 ze względu na bezpieczeństwo i ład społeczny w państwie wymaga się, by obywatel posiadał określone 

dokumenty potwierdzające jego tożsamość, prawa i uprawnienia; 
 najważniejszymi dokumentami są: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy. 

 

2. Obowiązek meldunkowy. 

 co to jest obowiązek meldunkowy?  
Ustawowe zobowiązanie do podania właściwemu urzędowi informacji o miejscu pobytu pod danym 
adresem. Ciąży on na obywatelach polskich i cudzoziemcach. Nadal trzeba się meldować na pobyt 
stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące (zameldowanie się, wymeldowanie się, zgłoszeniu i powrót               
z wyjazdu za granicę). 

 pobyt czasowy to przebywanie poza miejscem stałego pobytu pond 3 miesiące; 
 można to zrobić osobiście lub przez internet, ePUAP, kwalifikowany podpis elektroniczny. 
 każdy obywatel obowiązany jest do zameldowania się w miejscu stałego lub czasowego pobytu, tzw. 

obowiązek meldunkowy; 
 obowiązek ten oznacza również: poinformowanie urzędu USC o narodzinach dziecka, zawarciu związku 

małżeńskiego, zgonie; 
 zameldowanie dokonuje się w wydziale spraw obywatelskich urzędu gminy na podstawie: dowodu 

osobistego lub skróconego aktu urodzenia; 
 miał być zniesiony z dniem 1 stycznia 2018 r. 

 

3. Dowód osobisty. 

Ważne informacje: 
 dokument urzędowy stwierdzający tożsamość osoby; 
 jest dokumentem poświadczającym obywatelstwo polskie; 
 uprawniający do przekraczania granic państw; 
 każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały na jej terytorium jest zobowiązany do posiadania 

dowodu osobistego po ukończeniu 18 roku życia; 
 dowód osobisty nie zawiera danych osób trzecich; 
 ważność dowodu osobistego (5-10 lat od daty wydania); 
 w celu otrzymania dowodu osobistego należy: 

 złożyć wniosek w postaci papierowej lub w wersji elektronicznej; 



 kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm; 

 dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie. 
 dane umieszczane w dowodzie osobistym: 

 nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, 

 imiona rodziców, 

 datę i miejsce urodzenia, 

 płeć, 

 wizerunek twarzy, 

 numer PESEL, 

 obywatelstwo, 

 seria i numer dowodu osobistego, 

 data ważności i data wydania, 

 oznaczenie organu wydającego dowód osobisty. 
 

4. Paszport. 

 dokument pozwalający przekroczyć polską granicę, szczególnie poza UE (dotyczy dorosłych i dzieci); 
 w państwach UE dopuszcza się posługiwanie dowodem osobistym; 
 dokument wydaje wojewoda lub konsul – poza granicami kraju; 
 urząd wojewódzki – biuro paszportowe; 
 paszport biometryczny (2006) – zakodowane dane: linie papilarne, cechy siatkówki i tęczówki, dane 

odczytywane przez komputer; 
 do wniosku należy dołączyć: 

 jedną kolorową fotografię 3,5 x 4,5 cm kolorowe z ostatnich 6 miesięcy; 

 odpis aktu urodzenia; 

 odpis aktu małżeństwa (w przypadku zawarcia małżeństwa za granicą); 

 dowód uiszczenia opłaty paszportowej (140, dzieci 30-60 zł.). 

 

5. Prawo jazdy. 

 osoba kierująca pojazdem mechanicznym obowiązana jest 
do posiadania odpowiedniego prawa jazdy; 

 pierwsze prawo jazdy wydają wydziały komunikacji 
starostwa lub urzędu miasta; 

 do wniosku należy dołączyć: 

 załączniki dostarczone przez WORD po zdaniu egzaminu 
państwowego z wynikiem pozytywnym; 

 przedstawić dowód osobisty lub legitymację szkolną; 

 zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm; 

 dowód opłaty za wydanie prawa jazdy (100,50 zł.) 
 
Pierwsze prawo jazdy 1888 r. należące do Karla Benza 

 

6. Rejestracja pojazdów. 

(opracować samodzielnie w domu) 

 
 

 
 


