
Opłaty za dokumenty paszportowe 

 

Opłata za paszport dla osób małoletnich 
 

 
15 zł 

 

 
Osoby małoletnie do 12. roku życia  
posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny 
 

 
30 zł 

 

 
Osoby małoletnie do 12. roku życia 

 
35 zł 

 

 
Osoby małoletnie pomiędzy 12. a 18. rokiem życia  
posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny 
 

 
70 zł 

 

 
Osoby małoletnie pomiędzy 12. a 18. rokiem życia 

 

 

Opłata za paszport dla osób pełnoletnich 
 

 
35 zł 

 

 

 Uczniowie i studenci do 25. roku życia  
posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny 

 

 
70 zł 

 

 

 Uczniowie i studenci między 18. a 26. rokiem życia 

 Rodzice i ich małżonkowie oraz rodzice zastępczy lub 
osoby prowadzące rodzinny dom dziecka posiadające 
ważną Kartę Dużej Rodziny  

 Emeryci i renciści oraz współmałżonkowie tych osób 
pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu 

 Osoby mające prawo do renty socjalnej 

 Osoby niepełnosprawne oraz współmałżonkowie tych 
osób pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu 

 Osoby przebywające w domach pomocy społecznej 
(zakładach opiekuńczych) lub korzystające z pomocy 
społecznej w formie zasiłków stałych 

 Osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, 
świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna 

 Kombatanci i inne osoby będące ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego 



 Osoby posiadające status działacza opozycji 
antykomunistycznej lub osoby represjonowane  
z powodów politycznych 

 Osoby posiadające decyzję Szefa Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych 

 Żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową 

 Strażacy ratownicy ochotniczej straży pożarnej oraz osoby 
posiadające świadczenia ratownicze 

 Ochotnicy pełniący służbę w podmiotach uprawnionych do 
wykonywania ratownictwa górskiego 

 Weterani poszkodowani w rozumieniu ustawy o 
weteranach działań poza granicami państwa 

 
140 zł 

 

 
     Osoby pełnoletnie nieuprawnione do obniżonej opłaty 
 

 
bez opłaty 

 

 

 Osoby, które ukończyły 70 lat 

 Osoby przebywające w domach pomocy społecznej 
(zakładach opiekuńczych) lub korzystające z pomocy 
społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za 
granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w 
związku z koniecznością poddania się operacji 

 Żołnierze wyznaczeni lub skierowani do pełnienia służby 
poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy 
zawodowych 

 
 

 

Opłata za paszport tymczasowy 
 

 
30 zł 

 

 
Osoby małoletnie i pełnoletnie 
 

 

Uwaga! 

W razie wątpliwości, co do zniżek i wysokości opłaty, prosimy o wcześniejszy 

kontakt z pracownikiem w Punkcie Informacyjnym.  

Po złożeniu wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego 

wniesiona opłata paszportowa nie podlega zwrotowi. 

(art. 24 ustawy z dnia 27 stycznia 2022r. o dokumentach paszportowych) 


