
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Druk nr 939 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 
oraz 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2010 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 4 sierpnia 2010 r. nad ustawą  

o dowodach osobistych,  
przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 20 i 21. 
 
 
 
 

 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 
 Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
 (-) Mariusz Witczak  (-) Stanisław Piotrowicz 

 

u
Data publikacji



 

 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o dowodach osobistych 

 

 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie poprawek nr 2, 3, 11 

i 19. 

 

1)  w art. 12 w pkt 1 dodaje się lit. j i k w brzmieniu: 

"j) grupę krwi, 

 k) chorobę zagrażającą życiu;"; 

 

Poprawka sen. 
P. Kalety 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawek nr 3, 11 i 19. 

 

2)  w art. 12 w pkt 1 dodaje się lit. j w brzmieniu: 

"j) grupę krwi;"; 

 

Poprawka  
senatorów: 
B. Borys-Damięckiej, 
S. Iwana, 
Z. Pawłowicza, 
A. Szewińskiego, 
G. Sztark, 
M. Trzcińskiego, 
H. Woźniaka 
 

 Uwaga:  

Poprawki nr 3, 11 i 19 należy głosować łącznie. 

 

3)  w art. 12: 

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, 

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

"2. Na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego 

warstwa graficzna, o której mowa w ust. 1, zawiera dane 

dotyczące grupy krwi."; 

 

Poprawka sen. 
S. Piotrowicza 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

4)  w art. 13 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:  

"1a) dane o posiadanych dzieciach, w tym sprawowanej pieczy 

rodzicielskiej;"; 

 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 



- 2 - 

 Uwaga:  

Poprawki nr 5, 8, 12, 13, 14, 15 i 16 należy głosować łącznie. 

 

5)  w art. 19 w ust. 3 wyrazy "pozbawione prawomocnym orzeczeniem 

sądu częściowo lub całkowicie zdolności do czynności prawnych" 

zastępuje się wyrazami "ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo 

prawomocnym orzeczeniem sądu"; 

 

Poprawka  
KSTAP, 
mniejszości  
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

6)  w art. 21 w ust. 2, 3, 4 i 5 skreśla się wyrazy "służących do składania 

bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą 

kwalifikowanego certyfikatu"; 

 

Poprawka 
KPCPP, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga:  

Poprawki nr 7 i 9 należy głosować łącznie. 

 

7)  w art. 24 w ust. 2 po wyrazie "wniosek" dodaje się wyrazy "o wydanie 

dowodu osobistego"; 

 

Poprawka 
KPCPP, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

8)  w art. 25 w ust. 2, w art. 27 i w art. 30 w ust. 2 wyrazy "pełnej 

zdolności do czynności prawnych" zastępuje się wyrazami "zdolności 

do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych"; 

 

Poprawka  
KSTAP, 
mniejszości  
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

9)  w art. 26 w ust. 1 i 2 po użytym po raz pierwszy wyrazie "wniosku" 

dodaje się wyrazy "o wydanie dowodu osobistego"; 

 

Poprawka 
KPCPP, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

10)  w art. 26 w ust. 2 wyrazy "osobiście w organie gminy lub drogą 

elektroniczną" zastępuje się wyrazami "w formie, o której mowa 

w art. 24 ust. 3"; 

 

Poprawka 
KPCPP, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

11)  w art. 28: 

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, 

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

"2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego może zawierać dane 

dotyczące grupy krwi."; 

Poprawka sen. 
S. Piotrowicza 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
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12)  w art. 36 wyrazy "utracie przez posiadacza dowodu osobistego pełnej 

zdolności do czynności prawnych" zastępuje się wyrazami 

"ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu 

osobistego"; 

 

Poprawka  
KSTAP, 
mniejszości  
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

13)  w art. 42 w ust. 1 wyrazy "prawomocnej utracie pełnej zdolności do 

czynności prawnych, na podstawie orzeczenia sądu, przez posiadacza 

dowodu osobistego" zastępuje się wyrazami "ubezwłasnowolnieniu 

całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, 

na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu"; 

 

Poprawka  
KSTAP, 
mniejszości  
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

14)  w art. 43: 

a) w ust. 1 wyrazy "utracie pełnej zdolności do czynności prawnych" 

zastępuje się wyrazami "ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub 

częściowym", 

b) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2) dane dotyczące ubezwłasnowolnienia całkowitego lub 

częściowego: 

a) oznaczenie orzeczenia sądu, 

b) datę wydania orzeczenia, 

c) oznaczenie sądu, który wydał orzeczenie;", 

c) w ust. 2 wyrazy "stwierdzającego utratę pełnej zdolności do 

czynności prawnych" zastępuje się wyrazami 

"o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym"; 

 

Poprawka  
KSTAP, 
mniejszości  
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

15)  w art. 44 w ust. 1 wyrazy "utraty przez posiadacza dowodu osobistego 

pełnej zdolności do czynności prawnych" zastępuje się wyrazami 

"ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza 

dowodu osobistego"; 

 

 

Poprawka  
KSTAP, 
mniejszości  
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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16)  w art. 47 w ust. 4 wyrazy "pełnej zdolności do czynności prawnych" 

zastępuje się wyrazami "zdolności do czynności prawnych lub 

posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych"; 

 

Poprawka  
KSTAP, 
mniejszości  
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga:  

Poprawki nr 17 i 18 należy głosować łącznie. 

 

17)  w art. 49 w ust. 2 wyrazy "dowód osobisty innej osoby" zastępuje się 

wyrazami "cudzy dowód osobisty"; 

 

Poprawka  
KSTAP, 
mniejszości  
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

18)  w art. 50 w ust. 3 w pkt 1 i w art. 54 w pkt 13 po wyrazie 

"znalezionego" dodaje się wyraz "cudzego"; 

 

Poprawka  
KSTAP, 
mniejszości  
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

19)  w art. 56 w pkt 1 wyrazy "art. 28 pkt 1-7" zastępuje się wyrazami 

"art. 28 ust. 1 pkt 1-7 "; 

 

Poprawka sen. 
S. Piotrowicza 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

 Uwaga:  

Poprawki nr 20 i 21 należy głosować łącznie. 

 

20)  w art. 56 w pkt 7 wyrazy "31 grudnia 2010 r." zastępuje się wyrazami 

30 czerwca 2011 r."; 

 

Poprawka 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

21)  w art. 88, w art. 91 w ust. 1 i w art. 93 wyrazy "1 stycznia" zastępuje się 

wyrazami "1 lipca". 

Poprawka 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


