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Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych 

oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 14616, z 2018r. poz. 730 

oraz z 2019r. poz. 53) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                   

z dnia 6 lutego 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz 

sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, 

uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 212 oraz z 2017r. poz. 1626 zm.) 

WYMAGANE DOKUMENTY:                                                                                                            

- zgłoszenie osobiste w urzędzie lub w konsulacie.                                                                                                    

- obywatel będzie miał możliwość zgłoszenia utraty lub uszkodzenia własnego dowodu 

osobistego przy użyciu dedykowanej do tego usługi elektronicznej. W sytuacji, gdy obywatel 

wyśle zgłoszenie utraty lub uszkodzenia własnego dowodu, system automatycznie unieważni 

dowód bez udziału urzędnika, a więc również w dni wolne od pracy. Dowód osobisty zostanie 

unieważniony razem z warstwą elektroniczną, co skutkuje koniecznością złożenia nowego 

wniosku o wydanie dowodu osobistego                                                                                                

- dodatkowo obywatel będzie miał możliwość zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu 

osobistego w formie dokumentu elektronicznego, w imieniu dziecka lub podopiecznego, przy 

użyciu dedykowanej usługi elektronicznej. Należy pamiętać, że zgłoszenie  elektroniczne                            

o utracie lub uszkodzeniu, składane w imieniu dziecka lub podopiecznego musi zostać 

zaadresowane do wystawcy dowodu.  

Zgłoszenie zagubienia lub kradzieży e-dowodu będzie możliwe jak do tej pory w urzędzie 

gminy. Zgłoszenia będzie można dokonać również drogą elektroniczną, wykorzystując do 

tego celu usługi elektroniczne. Jeśli obywatel zgłosi kradzież dokumentów na policję, nie 

będzie musiał oddzielnie powiadomić o tym organu gminy. Informacja o zgłoszeniu 

kradzieży dowodu osobistego zostanie przesłana do organu gminy, a system na tej podstawie 

unieważni dowód.  

OPŁATY:                                                                                                                                   

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:                                                                                 

Niezwłocznie. 

 


