
 

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA 

DOWODU OSOBISTEGO  
 

 

 

Miejsce złożenia dokumentów  

Urząd Gminy w Nadarzynie 

ul. Mszczonowska 24 

Urząd Stanu Cywilnego, pok. 225  

nr tel. +48 22 729 89 14, +48 22 729 81 85, w. 132. 

Urząd Gminy czynny: poniedziałek 9
00

-18
00

, wtorek, środa, czwartek 8
00

-16
00

, piątek 8
00

-15
00

.  
 

Podstawa prawna 

Art. 47, art. 48, art. 49 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 816 ze zm.).  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 listopada 2021 r.  

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

unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1865). 

Opis sposobu załatwienia sprawy 

O utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego należy powiadomić osobiście dowolny organ 

gminy, a osoba przebywająca za granicą – konsula Rzeczypospolitej Polskiej, przedkładając 

wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU 

OSOBISTEGO. 

Poza sposobem wskazanym powyżej, utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego można 

zgłosić w organie gminy, który wydał dowód osobisty, w formie dokumentu elektronicznego, 

potwierdzonego przez zgłaszającego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

certyfikatu kwalifikowanego albo profilem zaufanym ePUAP za pomocą FORMULARZA 

ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO, w postaci 

elektronicznej. 

Posiadacz dowodu osobistego może również zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu 

osobistego za pomocą usługi elektronicznie udostępnionej przez właściwego ministra ds. 

informatyzacji (www.obywatel.gov.pl) 

Osoby przebywające za granicą mogą zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego 

konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. 

Rodzic, opiekun prawny lub kurator osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych 

lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest zobowiązany do 

zawiadomienia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego tych osób. 

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik 

legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym. 

http://msw.gov.pl/download/1/22326/Formularzzgloszeniautratylubuszkodzeniadowoduosobistego.pdf
http://msw.gov.pl/download/1/22326/Formularzzgloszeniautratylubuszkodzeniadowoduosobistego.pdf
http://msw.gov.pl/download/1/22326/Formularzzgloszeniautratylubuszkodzeniadowoduosobistego.pdf


Organ przyjmujący zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego 

wydaje nieodpłatnie osobie zgłaszającej zaświadczenie stwierdzające fakt utraty lub 

uszkodzenia dowodu osobistego: 

 z urzędu - w przypadku osobistego zgłoszenia dokonanego w organie gminy lub 

placówce konsularnej; 

 na wniosek - w przypadku zgłoszenia dokonanego w formie dokumentu 

elektronicznego oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej 

za pomocą poczty lub telefaksu. 

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu 

wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące. 

Opłaty 

Zaświadczenie wydaje się bezpłatnie. 

W przypadku ubiegania się o wydanie powtórnego zaświadczenie należy uiścić opłatę 

skarbową w wysokości 17 zł. 

Termin udzielenia odpowiedzi 

Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie. 

Jednostka odpowiedzialna 

Urząd Stanu Cywilnego. 

Tryb odwoławczy 

Nie dotyczy. 

Inne informacje 

 skutkiem zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego jest jego unieważnienie 

dokonywane z dniem zawiadomienia; 

 unieważnienie dowodu osobistego jest nieodwracalne 

 osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten 

dokument organowi dowolnej gminy, Policji lub innemu organowi administracji 

publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te przekazują 

niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia 

dokumentu; 

 osoba która znalazła cudzy dowód osobisty może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten 

dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu 

również może zawiadomić organ dowolnej gminy, Policję lub inny organ administracji 

publicznej lub placówkę konsularną Rzeczypospolitej Polskiej. 

 z inicjatywy Związku Banków Polskich został uruchomiony ogólnopolski System 

Dokumenty Zastrzeżone. System został stworzony dla ochrony osób, które utraciły swoje 

dokumenty tożsamości. Dzięki niemu istnieje możliwość zastrzegania w bankach 

wszystkich utraconych dokumentów tożsamości bez względu na to, czy zostały one 

skradzione czy zagubione. Zastrzeżeń mogą dokonywać klienci banków jak również 

osoby, które nie korzystają z usług bankowych. Szczegółowe informacje na stronie 

www.dokumentyzastrzezone.pl 



Załączniki 
 

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego 

Elektroniczny formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego 


