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1
Dokumenty
podróży

Rodzice, którzy wybierają się
na zagraniczne wakacje z dziećmi,
muszą pamiętać o wyrobieniu im
odpowiednich dokumentów
podróży.
Dokumentami uprawniającymi
każdego obywatela Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym także osoby
niepełnoletnie, do przekroczenia
granicy państwowej są:
DOWÓD OSOBISTY i PASZPORT.

2
Dowód

osobisty

DOWÓD OSOBISTY jest dokumentem:
• stwierdzającym tożsamość osoby;
• poświadczającym obywatelstwo polskie;
• uprawniającym obywateli polskich do
przekraczania granic:
a. państw członkowskich Unii Europejskiej
(AUSTRII, BELGII, BUŁGARII, CHORWACJI,
CZECH, CYPRU, DANII, ESTONII, FRANCJI,
FINLANDII, GRECJI, HOLANDII, HISZPANII,
IRLANDII, LITWY, LUKSEMBURGA, ŁOTWY,
MALTY, NIEMIEC, PORTUGALII, RUMUNII,
SŁOWACJI, SŁOWENII, SZWECJI,WĘGIER,
WIELKIEJ BRYTANII, WŁOCH),
b. państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, które nie należą do Unii
Europejskiej oraz państw, które nie są stronami
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
ale na podstawie umów zawartych ze
Wspólnotą Europejską i jej państwami
członkowskimi ich obywatele mogą korzystać ze
swobody przepływu osób (ISLANDIA,
LICHTENSTEIN, NORWEGIA, SZWAJCARIA),
c. państw, które na podstawie jednostronnych
decyzji, uznają dowód osobisty za dokument
wystarczający do przekroczenia granicy
(ALBANIA, BOŚNIA I HERCEGOWINA,
CZARNOGÓRA, MACEDONIA, SERBIA).
UWAGA!
O bieżących zmianach zasad wjazdu i pobytu
w poszczególnych państwach Ministerstwo Spraw
Zagranicznych informuje w aktualnościach (komunikaty)
na stronie internetowej: www.msz.gov.pl

3
Dowód

osobisty

DOWÓD OSOBISTY obowiązana jest
posiadać osoba, będąca obywatelem
polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej
Polskiej, która:
• ukończyła 18 lat;
• ukończyła 15 lat i pozostaje
w stosunku pracy lub nie zamieszkuje
wspólnie z osobami, pod których władzą
rodzicielską lub opieką się znajduje, lub
nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub
opieką.
Osoba będąca obywatelem polskim, która
ukończyła 13 lat, ma prawo (a nie obowiązek)
otrzymać dowód osobisty. Na uzasadniony
wniosek rodziców lub opiekunów dowód
osobisty może być wydany osobie, która nie
ukończyła 13 lat, co oznacza, że na wniosek
rodziców dowód osobisty może
otrzymać już kilkutygodniowe dziecko.
Dowód osobisty wydany osobie, która nie
ukończyła 18 lat, jest ważny 5 lat od daty jego
wydania.
UWAGA!
Od dnia 1 stycznia 2010 nie pobiera się opłaty za
wydanie dowodu osobistego (art. 1 ustawy z dnia
9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji
ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 39, poz.
306). Podstawa prawna ustawa z dnia 10 kwietnia
1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 ze zm. )

4
Paszport
PASZPORT to dokument, który:
• uprawnia do przekroczenia granicy
i pobytu za granicą,
• poświadcza obywatelstwo polskie,
a także tożsamość osoby w nim
wskazanej w zakresie danych, jakie
dokument ten zawiera.
Paszporty dla dzieci do 13 roku życia są
ważne przez 5 lat od daty wydania.
Natomiast paszporty wydane osobom
małoletnim, które ukończyły 13. rok życia są
ważne przez 10 lat od daty wydania.
UWAGA!
Nowy termin ważności paszportów dla dzieci
do 5 roku życia wprowadza ustawa z 25 maja
2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach
paszportowych, która 11 lipca 2012 r. została
opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2012,
poz. 798).
Dowód osobisty i paszport to dokumenty
uprawniające do przekroczenia granicy
państwowej Rzeczypospolitej Polskiej
i potwierdzające prawo przebywania na
terytorium innych państw członkowskich.
Podstawowa zasada: 1 dokument może być
wydany tylko 1 osobie.

5
Najczęściej
zadawane
pytania

Jakie warunki muszą być
spełnione, jeśli małoletni planuje
samotnie odbyć podróż
drogą lotniczą?
Przed samotną podróżą dziecka
samolotem wskazane jest, aby
rodzice dziecka lub opiekunowie prawni
uzyskali wcześniej szczegółowe
informacje u przewoźnika lotniczego
lub w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego:
www.ulc.gov.pl
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Najczęściej
zadawane
pytania

Czy jest wymagane specjalne upoważnienie, jeżeli małoletni podróżuje poza
granicę Rzeczypospolitej Polskiej bez
opieki rodziców (opiekunów prawnych)
np. z dziadkami lub samotnie?
Przepisy prawa krajowego nie stanowią
takiego wymogu, ale przed podróżą warto
zasięgnąć informacji o procedurach
dotyczących podróży nieletnich
w przedstawicielstwach dyplomatycznych
(ambasadzie, urzędzie konsularnym) państw,
do których planujemy podróż.
Straż Graniczna zwraca szczególną uwagę na
dzieci, niezależnie o tego, czy podróżują pod
opieką dorosłych czy samotnie. Małoletni
przekraczający granicę zewnętrzną podlegają
takiej samej odprawie wjazdowej i wyjazdowej,
jak osoby dorosłe.
W przypadku dzieci podróżujących pod opieką
dorosłych, Straż Graniczna sprawdza, czy osoby
towarzyszące małoletnim sprawują nad nimi
opiekę rodzicielską, zwłaszcza jeżeli istnieją
poważne podstawy do podejrzeń, że dziecko
mogło zostać bezprawnie zabrane spod opieki
osoby sprawującej nad nim prawną opiekę
rodzicielską. W tym ostatnim przypadku Straż
Graniczna prowadzi dalsze dochodzenie w celu
sprawdzenia, czy podane informacje nie są
niespójne lub sprzeczne.

