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środa - dzień pracy wewnętrznej bez obsługi interesantów 

Utratę lub uszkodzenie dowodu zgłasza niezwłocznie: 

• posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, 

• rodzic / opiekun prawny / kurator w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności 

prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 

• pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia. 

Utratę dowodu lub uszkodzenie należy zgłosić na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego: 

• osobiście w organie dowolnej gminy, 

• w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

albo podpisem osobistym albo podpisem zaufanym - tylko w organie gminy, który wydał dowód 

osobisty,  

• za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw 
informatyzacji po uwierzytelnieniu, 

• w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej - osobiście lub formie pisemnej za 

pomocą poczty lub telefaksu. 

Osoba, która utraciła dowód osobisty lub której dowód uległ zniszczeniu, jest obowiązana 
niezwłocznie zawiadomić o tym dowolny organ gminy lub dowolną polską placówkę konsularną. 

Organy te wydają zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, ważne do czasu 

wydania nowego dokumentu, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące. Nie można posługiwać się 

odnalezionym dowodem osobistym, wcześniej zgłoszonym jako utracony. 
 

Opłaty:  Nie pobiera się. 
 

 

Termin załatwienia sprawy:  Niezwłocznie 
 

 

Tryb odwoławczy:  Nie przysługuje 
 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2010  Nr 167 poz.1131 ze zm.). 

2. Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. 

w sprawie  wzoru  dowodu  osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, 
unieważnieniu  i zwrotu (Dz. U. 2020 r. poz.31) 

Uwaga:        Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące 

 
Opracowała: Adriana Siłka-Lesiakowska – kierownik USC   01.12.2017 r. 
  

 


