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     W związku ze zmianą ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych wprowadzone zostają  z dniem 1 stycznia 2009 r. sankcje w 
postaci unieważniania dokumentów tożsamości, wynikające z zaniechania dopełnienia obowiązku wymiany dowodu osobistego. 
      Jeżeli osoba pomimo takiego obowiązku  nie dokonała wymiany dowodu osobistego, stanie przed sądem  grodzkim , a jej proces 
toczyć się będzie według przepisów o postępowaniu  w sprawach wykroczeń. 
 
Wymiana dowodu jest konieczna : 

• po zmianie danych  , które zamieszcza się w dowodzie np. zmiana  imion, nazwisk  
( wymiana  powinna nastąpić w ciągu 14 dni od  dnia zdarzenia, w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą  
termin ten wynosi 3 miesiące ) 

• uszkodzenia  dowodu osobistego -  ( niezwłocznie ) 
• upływu terminu ważności dowodu osobistego – ( nie później niż  30 dni  przed upływem terminu ważności  dokumentu ) 
• utraty dokumentu  -  ( niezwłocznie ) 

 
         Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze 
względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną ( jeśli stało się to zagranicą ). Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu 
osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu . 
       Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi 
gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej, lub  bez  zbędnej zwłoki przekazach go  właścicielowi . 
        W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony należy niezwłocznie zwrócić go organowi ( urzędowi ), 
który wydał ten dokument. 
       Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana zwrócić niezwłocznie dowód osobisty organowi ( urzędowi ), który 
wydał ten dokument, albo właściwej ze względu na miejsce jej pobytu polskiej placówce konsularnej. 
      Zmiana ustawy wprowadza przepisy karne wobec tych , którzy będą  się uchylać  od obowiązku posiadania lub 
wymiany dowodu osobistego, zatrzymują cudzy  lub nie zwrócą własnego  po utracie obywatelstwa polskiego – 
grozi kara do roku ograniczenia wolności lub grzywna.  


