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Gdzie mogę wyrobić paszport?
Na  terenie  województwa  dolnośląskiego  paszport  można  wyrobić  aż  w  trzynastu  miejscach:  w  Dolnośląskim  Urzędzie
Wojewódzkim we Wrocławiu, jego trzech delegaturach w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze oraz w dziewięciu Terenowych
Punktach  Paszportowych:  w  Bogatyni,  Dzierżoniowie,  Głogowie,  Kłodzku,  Lubinie,  Polkowicach,  Trzebnicy,  Wołowie  i
Ząbkowicach  Śląskich,  które  Wojewoda  Dolnośląski  prowadzi  wspólnie  z  lokalnymi  samorządami  terytorialnymi.

Obecnie  (od  2013  roku)  nie  obowiązuje  rejonizacja,  więc  wniosek  paszportowy  można  złożyć  w  dowolnym  punkcie
paszportowym  zarówno  na  terenie  województwa  jak  i  poza  nim  np.  w  Ostrowie  Wielkopolskim,  Lesznie  czy  Opolu.

Odbiór gotowego dokumentu następuje zawsze w tym samym miejscu gdzie składano wniosek.

Aby  złożyć  wniosek  we  Wrocławiu  lub  delegaturach  w  Legnicy,  Wałbrzychu  czy  Jeleniej  Górze  można  skorzystać  z
internetowej  rezerwacji  wizyt  na  określoną  godzinę,  nie  jest  to  jednak  konieczne.  Można  przyjść  bez  rezerwacji  i  pobrać
numerek z tzw. dyspensera czyli automatu numerkowego. (Uwaga: biletów na każdy dzień jest określona ilość i po pobraniu
wszystkich przestają już być dostępne).

Planując  wizytę,  warto  wiedzieć,  że  delegatury  i  Terenowe  Punkty  Paszportowe  są  znacznie  rzadziej  wybierane  przez
klientów  niż  Wrocław,  więc  czas  oczekiwania  na  wizytę  wynosi  tam  zwykle  krócej  niż  we  Wrocławiu.

Kolejki można śledzić on-line za pomocą strony: https://rezerwacje.duw.pl/status_kolejek/

Terenowe Punkty Paszportowe działają w sposób (godziny otwarcia, konieczność rezerwacji) określony przez urząd gminy lub
starostwo powiatowe, przy których się mieszczą, dlatego warto sprawdzić zasady te zasady na lokalnych stronach WWW lub
telefonicznie.

Poniżej pełna lista punktów paszportowych prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego:

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu:
poniedziałek-piątek w godz. 9.00-16.00 

( w przypadku dużej ilości klientów biletomat zostaje blokowany )
pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

 

Delegatury:

Legnica

poniedziałek-piątek w godz. 9.00-16.00
( w przypadku dużej ilości klientów biletomat zostaje blokowany )

ul. F. Skarbka 3, 59-220 Legnica

Wałbrzych

https://rezerwacje.duw.pl/


poniedziałek-piątek w godz. 9.00-16.00
( w przypadku dużej ilości klientów biletomat zostaje blokowany )

ul. Słowackiego 23a, 58-300 Wałbrzych

Jelenia Góra   

poniedziałek-piątek w godz. 9.00-16.00
( w przypadku dużej ilości klientów biletomat zostaje blokowany )

ul. Piłsudskiego 12 58-500 Jelenia Góra
 

Terenowe Punkty Paszportowe:

Bogatynia

poniedziałek  08.30 - 16.00,
wtorek – czwartek 08.30 – 14.30,

piątek 08.30 - 13.00
Rezerwacja numer telefonu: 606 721 629 poniedziałek – piątek  w godz. 9:00-13:00 

ul.Daszyńskiego1, 59-290 Bogatynia
Strona WWW 

  Dzierżoniów

 poniedziałek środa, czwartek  07.30 - 15.00,
wtorek  07.30 – 16.00,
piątek  07.30 - 14.00

Numer telefonu:. 74 645 08 13
Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów

Strona WWW  

Głogów

obsługa Klientów: poniedziałek  11:00 – 18:00,
wtorek – piątek  08:30 – 15:30 
Numer telefonu: 76 726 55 50
ul. Rynek 10, 67-200 Głogów

Strona WWW 

Kłodzko

poniedziałek – piątek  08:00 – 14:00,
Numer telefonu:. 74 865 75 05

ul. Wyspiańskiego 2K, 57-300 Kłodzko
Strona WWW 

Lubin

 poniedziałek – piątek  09:00 – 15:00   
Numer telefonu: 885 290 658

ul. Kilińskiego 12B, 59-300 Lubin
Strona WWW 

 
Polkowice

poniedziałek – piątek  08:00 – 15:00 

https://bogatynia.pl/aktualnosci/informacja-terenowego-punktu-paszportowego-3/
https://bip.um.dzierzoniow.pl/m,2335,terenowy-punkt-paszportowy-informacje.html
https://glogow.bip.info.pl/
https://bip.powiat.klodzko.pl/4844/terenowy-punkt-paszportowy-tpp.html
https://powiat-lubin.bip.gov.pl/wg-departamentow/terenowy-punkt-paszportowy.html


Numer telefonu: 76 746 15 46
ul. Świętego Sebastiana 1, 59-100 Polkowice

Strona WWW 

Trzebnica

poniedziałek-piątek w godz. 7:45-14:30
ul. Leśna 1, 55-100 Trzebnica

Obowiązuje rejestracja terminu wizyty.
Terminy są udostępniane raz na dwa tygodnie na stronie kolejka.trzebnicki.pl
Rejestracja włącza się od godz. 8:00 i jest aktywna do wyczerpania terminów.

Godziny obsługi: 8:00 - 15:00

 Wołów

Rynek 34, 56-100 Wołów, pok nr 4.
poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 8:00 - 14:30

we wtorki w godzinach 8:30 - 15:30.
Obowiązuje rezerwacja telefoniczna

71 319 13 00
Strona WWW

Ząbkowice Śląskie

 poniedziałek   07.00 - 17.00,
wtorek - piątek 07.00 – 14.00,
Numer telefonu:. 74 815 15 77

ul. Daleka 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Strona WWW 

 

Warto  wiedzieć:  Chętnych  do  złożenia  wniosków  paszportowych  jest  znacznie  więcej  w  dni  wolne  od  nauki  szkolnej,  stąd
kolejki w te dni mogą być znacznie dłuższe.

Ciekawostka: Trzynaście miast w których można wyrobić paszport stawia Dolny Śląsk na trzeciej pozycji w Polsce, zaraz po
województwie  śląskim,  gdzie  można  wyrobić  paszport  w  16  miejscowościach  i  województwie  mazowieckim,  gdzie  w  14
miastach  działa  21  punktów  (8  z  nich  mieści  się  w  Warszawie).  W  Polsce  działają  123  punkty  w  których  można  wyrobić
paszport, co daje średnio 7,5 na województwo. W dwóch województwach złożyć wniosek o paszport można tylko w jednym
miejscu.
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