
ZAWIESZANIE I COFANIĘCIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW ZAMIESZCZONYCH W WARSTWIE
ELEKTRONICZNEJ DOWODU OSOBISTEGO 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1464), Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu 
osobistego (Dz. U. Z 2019 r. poz. 400). 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Formularz zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego. 
2. Dokument tożsamości. 

OPŁATY:
Nie podlega opłacie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 6

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

UWAGI:

1. Zgłoszenia  zawieszenia  lub  cofnięcia  zawieszenia  certyfikatów  zamieszczonych  w  warstwie  elektronicznej
dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych,
który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem. 

2. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do
czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator. 

3. Zgłoszenia  może  również  dokonać  pełnomocnik  legitymujący  się  pełnomocnictwem  szczególnym  do
dokonania takiej czynności. 

4. Zgłoszenie zawiera dane posiadacza dowodu osobistego: imię (imiona), nazwisko, numer PESEL. 
5. Zgłoszenia  zawieszenia  lub  cofnięcia  zawieszenia  certyfikatów  zamieszczonych  w  warstwie  elektronicznej

dowodu osobistego dokonuje się: 
 osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, w formie pisemnej, po opatrzeniu własnoręcznym 

czytelnym podpisem zgłaszającego, 
 w formie dokumentu elektronicznego do organu gminy, który wydał dowód osobisty, po opatrzeniu

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, a w przypadku zgłoszenia przez
osobę (rodzica, opiekuna prawnego, kuratora lub pełnomocnika, która dokonuje zgłoszenia w imieniu
posiadacza dowodu osobistego, również podpisem osobistym; 

 przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po
uwierzytelnieniu posiadacza dowodu osobistego. 

6. Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podlegają zawieszeniu na okres nie
dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia. Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia
tych certyfikatów, certyfikaty te oraz dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa. 

7. Zawieszenie certyfikatów powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego.

DO POBRANIA:

1. Formularz zgłoszenia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

2. Formularz zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/Zgloszenia+zawieszenia+certyfikatow+w+dowodzie+osobistym.pdf/79e6d932-52eb-487c-be44-e0f0f262fab0
https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/Zgloszenie+cofniecia+zawieszenia+certyfikatow+w+dowodzie+osob.._.pdf/b71c317e-8509-4e0e-ba1c-3735c07578e7

