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Zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów 

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.) 

Co zrobić gdy obywatel zgubi dowód, ale myśli, ze go jeszcze znajdzie?                                                          

W przypadku czasowej kontroli nad swoim dowodem osobistym, obywatel będzie mógł 

zgłosić za pomocą formularzy prośbę zawieszenia certyfikatów w warstwie elektronicznej 

dowodu osobistego, bez  konieczności unieważniania dowodu. Obywatel będzie miał 

możliwość dokonania takiego zgłoszenia osobiście w urzędzie lub drogą elektroniczną na 

stronie www.obywatel.gov.pl. Zawieszenie certyfikatów zawsze będzie powodowało 

zawieszenie ważności dowodu osobistego. Status dowodu i warstwy elektronicznej zmieni się 

w systemie na „ZAWIESZONY”. Czynności dokonane w okresie zawieszenia lub 

unieważnienia tych certyfikatów nie będą miały skutków prawnych. Obywatel będzie miał               

14 dni na wysłanie elektronicznego zgłoszenia lub poinformowanie urzędu osobiście                                

o ewentualnym odnalezieniu swego dokumentu i o cofnięciu zawieszenia certyfikatów                       

i e-dowodu, jeśli tego nie zrobi, to po upływie 14 dni zawieszony dowód osobisty 

automatycznie zostanie UNIEWAŻNIONY bez możliwości zmiany tego w systemie. 

Obywatel będzie mógł wysłać elektroniczne zgłoszenie zawieszenia e-dowodu jak                             

i elektroniczne cofnięcia zawieszenia swojego e-dowodu. W tym przypadku zawieszenie 

nastąpi natychmiast po podpisaniu zgłoszenia i wysłaniu do urzędu, bez udziału urzędnika. 

Druga usługa dedykowana będzie zgłoszeniu zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia                        

e-dowodu w imieniu innej osoby. Wymagane będzie zarówno uwierzytelnienie do usługi jak        

i podpisanie zgłoszenia podpisem zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym oraz dołączenie 

dokumentu upoważniającego wnioskodawcę do dokonania tej czynności. Dodatkowo 

zgłoszenie musi zostać zaadresowane do organu gminy, który wydał e-dowód.                        

W tym przypadku zawieszenie nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia przez 

urzędnika.       
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