
UTRACIŁEŚ DOKUMENTY! NIE RYZYKUJ! ZASTRZE Ż JE W BANKU! 
 
 Związek Banków Polskich prowadzi Kampanię Informacyjną, której celem jest 
upowszechnienie wiedzy o tym, jak można przeciwdziałać przykrym konsekwencjom 
utraty dokumentów i poszerzenie wiedzy o możliwości i potrzebie zastrzegania                  
w bankach wszystkich utraconych dokumentów tożsamości bez względu na to, czy 
zostały one skradzione czy zagubione. 
 Zastrzeżeń takich mogą dokonywać klienci banków, jak również osoby, które 
nie korzystają z usług bankowych. 
 System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE traktowany jest jako bardzo ważny 
element ochrony interesów obywateli. Patronuje mu Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, czynnie wspiera także Policja. 
Chrońmy więc najcenniejszy skarb – swoją tożsamość i w przypadku utraty 
dokumentów natychmiast zastrzeżmy je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE 
czyli w każdej placówce swojego Banku bądź w Banku przyjmującym zastrzeżenia 
od wszystkich osób (lista tych banków na stronie internetowej 
www.dokumentyzastrzezone.pl); należy także powiadomić Policję (gdy utracono je w 
wyniku kradzieży) oraz wyrobić nowy dokument. 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Serocku – Referat Spraw Obywatelskich 
Przypomina, że od 1 stycznia 2013 roku nieaktualne dowody osobis te są uniewa żniane  
 
Po zmianie danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym, czyli po zmianie:  
1. Nazwiska, imienia lub adresu zameldowania;  
2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia inna okoliczność utrudniającej ustalenie 
tożsamości osoby;  
3. upływu terminu ważności dowodu osobistego,  

trzeba wymieni ć dowód. 
 
Jeśli tego nie zrobisz, dokument automatycznie straci ważność po trzech miesiącach. 
Unieważni go urząd, który go wydał. Tylko w przypadku osób przebywających za granicą 
stanie się to po czterech miesiącach. Dowód osobisty będzie unieważniony również z urzędu 
w przypadku jego zniszczenia albo utraty i to od momentu zgłoszenia takiego zdarzenia. 
 
Pamiętaj! BEZ WYMIANY B ĘDĄ KŁOPOTY! Nie załatwisz spraw w Urz ędach, w Banku 
czy słu żbie Zdrowia, nie przekroczysz granicy. 
 
Sprawy zwi ązane z wydawaniem dowodów osobistych załatwiane s ą w pokoju numer 
2 (tel.(22)782-88-32) natomiast ewidencja ludno ści w pokoju nr 1(tel.(22)782-88-55) 
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