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INFORMACJE:

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wymagane dokumenty:

W Urzędzie:

1. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

2. Dowód osobisty - jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu.

3. Inny dokument stwierdzający tożsamość np. paszport.

Utratę dowodu lub uszkodzenie możesz zgłosić w dowolnym urzędzie gminy. 

Przez Internet:

Utratę  dowodu  lub  uszkodzenie  możesz  również  zgłosić  przez  internet  na  stronie

obywatel.gov.pl ale musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis

elektroniczny.

Zgłoszenie musisz przesłać do urzędu gminy, który wydał Ci dowód osobisty.

W  przypadku  zgłoszenia  uszkodzenia  dowodu  osobistego  dokument  ten  przekazuje  się

https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-utrate-lub-uszkodzenie-swojego-dowodu-osobistego-uniewaznij-dowod
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-utrate-lub-uszkodzenie-swojego-dowodu-osobistego-uniewaznij-dowod
http://www.kluczbork.eu/


Urzędu  pocztą lub osobiście. 

Zgłoszenia  utraty  lub  uszkodzenia  dowodu  osobistego  w  placówce  konsularnej  RP

można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. 

Sposób zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego:

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje:

     1)   posiadacz dowodu osobistego

     2)  rodzic, opiekun prawny albo kurator - w imieniu osoby, która nie ma zdolności do

         czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia)

          lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo  

          ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia);

3)  pełnomocnik - na podstawie pełnomocnictwa do czynności zgłoszenia utraty lub

      uszkodzenia dowodu osobistego.

Zawieszenie - dotyczy jedynie e-dowodu

Jeśli nie masz pewności, czy Twój dowód został definitywnie utracony możesz go zawiesić

na maksymalnie 14 dni. Po tym okresie, jeśli nie cofniesz zawieszenia, Twój dowód straci

ważność. Możesz to zrobić osobiście w dowolnym urzędzie gminy lub przez internet - tylko

w organie, który wydał dowód.

Dla  dziecka  do  18.  roku  życia  lub  innej  osoby  całkowicie  lub  częściowo

ubezwłasnowolnionej zawiesić dowód lub cofnąć zawieszenie może rodzic, opiekun prawny,

kurator lub pełnomocnik na mocy pełnomocnictwa szczególnego. Kurator i pełnomocnik do

zgłoszenia dołączają odpowiednio: pełnomocnictwo lub dokument stwierdzający ustalenie

kurateli; w zgłoszeniu elektronicznym - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Zawieszenia i cofnięcia zawieszenia ważności dowodu dokonasz na formularzu "zgłoszenie

zawieszenia  certyfikatów  w  dowodzie  osobistym",  "zgłoszenie  cofnięcia  zawieszenia

certyfikatów  w  dowodzie  osobistym"  w  sposób  opisany  przy  zgłoszeniu  utraty  lub

uszkodzenia dowodu osobistego.



OPŁATY:

Zgłoszenie utraty/uszkodzenia dowodu osobistego jest bezpłatne. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Po  otrzymaniu  zgłoszenia  Twój  dowód  osobisty  zostanie  unieważniony.  Jeśli  utratę  lub

uszkodzenie  dowodu  zgłosiłeś  w  urzędzie  -  otrzymasz  zaświadczenie  o  utracie  albo

uszkodzeniu dowodu. Jest ono ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie

dłużej niż 2 miesiące. 

Jeśli  utratę  lub uszkodzenie  dowodu zgłosiłeś  przez internet  -  zaświadczenie zostanie  Ci

wydane, jeśli zaznaczysz to w formularzu. Po zgłoszeniu elektronicznym musisz przekazać

uszkodzony dowód pocztą lub osobiście do urzędu, do którego wysłałeś zgłoszenie. 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie występuje.

PODSTAWA PRAWNA:

1)   Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 t.j)

2)   Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  z dnia 7 stycznia  2020 r.  w sprawie

wzoru  dowodu  osobistego,  jego  wydania  i  odbioru  oraz  utraty,  uszkodzenia,

unieważnienia i zwrotu  (Dz. U. z 2020 r. poz. 31)

WZÓR WNIOSKU:

Załącznik nr 1



UWAGI  DODATKOWE:

Zgłoszenie Policji utraty dowodu osobistego w wyniku przestępstwa, będzie skutkowało 

unieważnieniem dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych. 

Posiadacz dowodu osobistego,  w przypadku odnalezienia  dowodu zgłoszonego wcześniej

jako utracony, ma obowiązek niezwłocznie zwrócić go do organu, który wydał dokument.

Posługiwanie  się  dowodem  osobistym  zgłoszonym  jako  utracony  może  powodować

negatywne  konsekwencje  dla  jego  posiadacza  podczas  przekraczaniem  granic  lub

dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. 

Jeżeli dowód osobisty został utracony - zgłoś to w banku nawet jeżeli nie masz konta 

bankowego. Szczegółowe informacje dotyczące zastrzegania dokumentów i kart płatniczych 

znajdują się na stronie:

 dokumentyzastrzezone.pl 

 www.zastrzegam.pl 
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