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Karta usługi Nr 17
Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów

Osobistych.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA 
SPRAWY

Urząd Miejski w Żelechowie
08-430 Żelechów ul. Rynek 1 
Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców

OSOBA WŁAŚCIWA DO 
ZAŁATWIENIA  
SPRAWY

Inspektor ds. obywatelskich
pokój nr 14
tel. 25/ 754 11 38

SPOSÓB ZAŁATWIENIA 
SPRAWY

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym lub odmowa

WYMAGANE 
DOKUMENTY

1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowo-
dów Osobistych. 

2. UWAGA! Istotne jest, aby w części II wniosku („Dane osoby, której wnio-
sek dotyczy”), poza imieniem i nazwiskiem osoby poszukiwanej, w celu
Jej identyfikacji wskazać jak najszerszy zakres posiadanych informacji np. 
imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, serię i numer
aktualnego lub poprzedniego dowodu osobistego. Zwiększa to szansę na
Jej właściwą identyfikację w rejestrze.

3. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych w trybie  jednostkowym
(jeżeli Wnioskodawca jest obowiązany do jej uiszczenia)

4. UWAGA! W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udo-
stępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej
osoby.

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w przy-
padku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).\

Dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi wezwania
sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie
wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie
wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i de-
cyzji innych organów)

OPŁATY

31 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia .
17  zł –  opłata  skarbowa  za  złożenie  pełnomocnictwa  (w  przypadku,  gdy
wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Opłata  skarbowa  za  złożenie  pełnomocnictwa  nie  dotyczy pełnomocnictwa
udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 

CZAS  ZAŁATWIENIA 
SPRAWY

Do 30 dni. Sposób załatwienia sprawy oraz terminy temu towarzyszące są uregulo-
wane przez Kodeks postępowania administracyjnego.

TRYB ODWOŁAWCZY
 Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o
odmowie  udostępnienia  danych  w  trybie  jednostkowym  w  Rejestru  Dowodów
Osobistych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

INNE INFORMACJE
W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane do-
tyczące  jednego  dokumentu  lub  dane  dotyczące  jednej  osoby  na  jednorazowy
wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na
zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działal-
ności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione:
 w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczegól-

nych:
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- organy prokuratury; organy Policji; Komendant Główny Straży Granicz-
nej; Szef Służby Wywiadu Wojskowego; Szef Służby Kontrwywiadu Woj-
skowego; organy Służby Celnej Komendant Główny Żandarmerii Wojsko-
wej; Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Szef Agencji Wywiadu;
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Szef Krajowego Centrum In-
formacji Kryminalnych; wywiad skarbowy

- sądy
 inne podmioty - jeżeli:

- wykażą w tym interes prawny
lub
- wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska 
zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.

Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.

Interes prawny w udostępnianiu danych z RDO może wynikać:

- z realizacji zadań ustawowych określonych w przepisach szczególnych,

- z przepisu prawa powszechnie obowiązującego, przyznającego Wnioskodawcy
konkretną korzyść. W tej sytuacji konieczne jest udokumentowanie stanu fak-
tycznego, który stanowi podstawę do jego zastosowania. Interes prawny musi
być interesem "własnym", "osobistym", "indywidualnym" danego podmiotu i
mieć charakter "realny", to jest istnieć aktualnie, a nie hipotetycznie, i pozo-
stawać w bezpośrednim związku z uzasadnieniem złożonego wniosku;

W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiąza-
ny wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony
do żądania danych osobowych innej osoby oraz załączyć kopie dokumentów po-
twierdzających ten interes. Przykładowe  sytuacje wskazujące na posiadanie inte-
resu prawnego to: prowadzone postępowanie w sprawie o sfałszowanie dokumen-
tu tożsamości, postępowanie egzekucyjne.

Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące doku-
menty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zo-
bowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np.
kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i de-
cyzji innych organów).

W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do
udostępnienia danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
występuje  o  uzyskanie  zgody  osoby,  o  udostępnienie  danych  której  wystąpił
wnioskodawca.  Tylko pozytywna odpowiedź na wystąpienie organu, spowoduje
udostępnienie wnioskowanych danych.    UWAGA: Interes faktyczny, w odróżnie-
niu od prawnego, to stan, w którym podmiot jest wprawdzie bezpośrednio zainte-
resowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak tego zain-
teresowania poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego, mającymi
stanowić podstawę skutecznego żądania stosownych czynności organu admini-
stracji.

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów
Osobistych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się peł-
nomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2  ustawy z dnia
14 czerwca  1960 r.  –  Kodeks  postępowania  administracyjnego oraz okazaniu
przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu. 

Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać
w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o in-
formatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
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UWAGA ! Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku nie mogą
być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.

FORMULARZ  DO    
POBRANIA

   Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów 
Osobistych do pobrania w pokoju nr 14 lub na stronie internetowej/BIP

PODSTAWA  PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj-
nego 

2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7
października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostęp-
nienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji zwią-
zanej z dowodami osobistymi 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r.  w sprawie
opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i doku-
mentacji związanej z dowodami osobistymi 

Opracował/a: Danuta Dębińska - Inspektor ds. obywatelskich
Zatwierdził/a: Krystyna Koryś – Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Mieszkańców
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