
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 23 lipca 2010 r.

o dowodach osobistych

(druk nr 939)

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA

ADMINISTRACYJNEGO (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Art. 54.
§ 1. W wezwaniu należy wskazać:

1) nazwę i adres organu wzywającego,
2) imię i nazwisko wzywanego,
3) w jakiej sprawie oraz w jakim charakterze i w jakim celu zostaje wezwany,
4) czy wezwany powinien się stawić osobiście lub przez pełnomocnika, czy też może

złożyć wyjaśnienie lub zeznanie na piśmie,
5) termin, do którego żądanie powinno być spełnione, albo dzień, godzinę i miejsce

stawienia się wezwanego lub jego pełnomocnika,
6) skutki prawne niezastosowania się do wezwania.

[§ 2. Wezwanie powinno być zaopatrzone podpisem pracownika organu wzywającego, z
podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego lub, jeżeli
dokonywane jest z użyciem dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.]

<§ 2. Wezwanie powinno być zaopatrzone podpisem pracownika organu wzywającego,
z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego lub, jeżeli
dokonywane jest z użyciem dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem osobistym.>

Art. 107.
[§ 1. Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania,

oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie,
uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej
odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby
upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie
dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
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Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego
lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o
dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.]

<§ 1. Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę
wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej,
rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie
służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana
została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub podpisem osobistym. Decyzja, w stosunku do której może być
wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu
administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności
wniesienia powództwa lub skargi.>

§ 2. Przepisy szczególne mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać
decyzja.

§ 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów,
które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z
powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś
uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem
przepisów prawa.

§ 4. Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony;
nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji
wydanych na skutek odwołania.

§ 5. Organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji również w przypadkach, w których z
dotychczasowych przepisów ustawowych wynikała możliwość zaniechania lub
ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes bezpieczeństwa Państwa lub porządek
publiczny.

Art. 124.
[§ 1. Postanowienie powinno zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę

jego wydania, oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących udział w
postępowaniu, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim
trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, oraz podpis z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jego
wydania lub, jeżeli postanowienie wydane zostało w formie dokumentu elektronicznego,
powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.]

<§ 1. Postanowienie powinno zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej,
datę jego wydania, oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących udział
w postępowaniu, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w
jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, oraz
podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby
upoważnionej do jego wydania lub, jeżeli postanowienie wydane zostało w formie
dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem
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elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub podpisem osobistym.>

§ 2. Postanowienie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli służy na nie
zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz gdy wydane zostało na skutek
zażalenia na postanowienie.

Art. 217.
§ 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się

o zaświadczenie.
§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga
przepis prawa,

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym
potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w
terminie siedmiu dni.

[§ 4. Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.]

<§ 4. Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem osobistym, jeżeli zażąda tego osoba
ubiegająca się o zaświadczenie.>

Art. 238.
[§ 1. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu,

od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z
podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do
załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu
elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o
odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz pouczenie o treści art. 239.]

<§ 1. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie
organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona,
oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby
upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało
w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub podpisem osobistym. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu
skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie
o treści art. 239.>
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§ 2. W zawiadomieniu, o którym mowa w § 1, w jednostkach organizacyjnych resortu
obrony narodowej można pominąć imię i nazwisko osoby upoważnionej do załatwienia
skargi.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1974 r. O EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODACH

OSOBISTYCH (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.)

Art. 1.
[1. Ustawa normuje sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych.]
<1. Ustawa normuje ewidencję ludności.>
2. Ewidencja ludności polega na rejestracji danych o miejscu pobytu osób, o urodzeniach,

dotyczących obowiązku wojskowego, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i
nazwisk oraz o zgonach.

[3. Dowód osobisty jest dokumentem:
1) stwierdzającym tożsamość osoby;
2) poświadczającym obywatelstwo polskie;
3) uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich

Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do
Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu
osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej
państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw,
uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy.]

[Rozdział 8
Dowód osobisty

Art. 32.
(uchylony).

Art. 33.
Dowodu osobistego nie wolno zatrzymywać, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

Art. 34.
1. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest

obowiązana posiadać dowód osobisty:
1) od ukończenia 18 roku życia;
2) od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje

wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo
nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.
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2. Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13
roku życia.

3. Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany
osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

Art. 35.
(uchylony).

Art. 36.
1. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
2. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od

daty jego wydania.
3. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas

nieoznaczony, jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim
terminem ważności.

Art. 36a.
(uchylony).

Art. 37.
1. W dowodzie osobistym zamieszcza się następujące dane:

1) nazwisko, nazwisko rodowe i imię (imiona);
2) imiona rodziców;
3) datę i miejsce urodzenia;
4) adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku zameldowania na

pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w
przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy trwający ponad 3
miesiące danych o adresie nie zamieszcza się;

5) płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu;
6) numer PESEL;
7) nazwę organu wydającego dowód osobisty, datę wydania i termin ważności;
8) serię i numer dowodu osobistego.

2. Dowód osobisty zawiera również wizerunek twarzy oraz podpis jego posiadacza. W
przypadku gdy złożenie podpisu przez posiadacza dowodu osobistego nie jest możliwe,
podpisu nie zamieszcza się.

3. W dowodzie osobistym wydanym osobie, która nie ukończyła 13 roku życia, nie
zamieszcza się podpisu posiadacza dokumentu.

4. Dane zawarte w dowodzie osobistym przeznaczone do odczytania maszynowego oraz
dane zawarte w numerze PESEL, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie mogą obejmować
innych danych osobowych niż określone w ust. 1 pkt 1-5 i 7.

Art. 38.
(uchylony).

Art. 39.
(uchylony).
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Art. 40.
1. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

1) zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym;
2) uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej

ustalenie tożsamości osoby;
3) upływu terminu ważności dowodu osobistego.

2. O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - w terminie do 14 dni od dnia

doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji
administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych
albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w
przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od
dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa;

2) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - niezwłocznie;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 - nie później niż na 30 dni przed upływem

terminu ważności dokumentu.
3. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa w

ust. 2 pkt 1, wynosi 3 miesiące.
Art. 41.

(uchylony).
Art. 42.

1. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym
najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę
konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do
czasu wydania nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym przy użyciu dostępnych
środków, w szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej, organ, który wydał dowód
osobisty, w celu unieważnienia dokumentu.

2. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie
nowego dokumentu do właściwego organu gminy.

3. Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie
przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi
administracji publicznej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi,
który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.

4. Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać
ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu
może również zawiadomić organy, o których mowa w ust. 1, o utracie dowodu
osobistego, w celu jego unieważnienia.

5. W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony należy
niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.

6. Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana zwrócić niezwłocznie dowód
osobisty organowi, który wydał ten dokument, albo właściwej ze względu na miejsce jej
pobytu polskiej placówce konsularnej.
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Art. 43.
1. Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

1) z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez
osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;

2) z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;
3) z dniem zgonu jego posiadacza;
4) z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego, z

wyłączeniem przypadków, o których mowa w pkt 1 i 6;
5) po upływie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 40 ust. 1

pkt 1, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego
wymianę;

6) z dniem upływu ważności dowodu osobistego.
2. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa w

ust. 1 pkt 5, wynosi 4 miesiące.
3. Unieważnienie dowodu osobistego w przypadkach, o których mowa w ust. 1, następuje w

formie czynności materialno-technicznej.
4. Dowód osobisty wydany z naruszeniem przepisów ustawy podlega unieważnieniu w

drodze decyzji administracyjnej oraz obowiązkowi zwrotu z dniem uprawomocnienia się
tej decyzji.

Art. 44.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego, wzór dowodu osobistego oraz wzór
zaświadczenia o utracie dowodu osobistego,

2) tryb postępowania w sprawie wydania dowodu osobistego,
3) dokumenty wymagane do otrzymania dowodu osobistego,
4) tryb postępowania w sprawach unieważniania, zwrotu, utraty oraz wymiany dowodu

osobistego
- mając na względzie sprawność prowadzonego postępowania oraz zapewnienie ochrony
przetwarzanych danych.]

Rozdział 8a
[Prowadzenie ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów

osobistych]
<Prowadzenie ewidencji ludności>

[Art. 44e.
1. Organy gmin, na podstawie danych zgłoszonych przy ubieganiu się o wydanie lub

wymianę dowodu osobistego, a także danych uzyskanych w związku z realizacją
obowiązków, o których mowa w art. 14 oraz art. 42, prowadzą ewidencje wydanych i
unieważnionych dowodów osobistych.
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2. Ewidencje, o których mowa w ust. 1, prowadzi się w formie elektronicznej, a dane
osobowe z tych ewidencji mogą być przetwarzane elektronicznie.

3. Ewidencje, o których mowa w ust. 1, zawierają następujące dane:
1) nazwisko i imię (imiona);
2) nazwisko rodowe;
3) imię ojca;
4) imię i nazwisko rodowe matki;
5) datę i miejsce urodzenia;
6) numer PESEL;
7) płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu;
8) wizerunek twarzy oraz podpis posiadacza dowodu osobistego lub informację o braku

możliwości złożenia podpisu;
9) adres miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
10) serię i numer aktualnego i poprzednich dowodów osobistych, daty ich wydania, daty

odbioru przez posiadacza, daty ważności, oznaczenie organu, który je wydał, daty i
przyczyny unieważnienia poprzednich dowodów osobistych.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi w formie elektronicznej
ogólnokrajową ewidencję wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zawierającą
dane dotyczące dowodów osobistych wydanych po dniu 31 grudnia 2000 r., stanowiącą
zbiory danych zgromadzonych w ewidencjach, o których mowa w ust. 1. W
ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych zamieszcza
się ponadto dane o utraconych niespersonalizowanych blankietach dowodów osobistych,
wyszczególniając serie i numery tych blankietów.

5. Organy gmin są obowiązane do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych danych niezbędnych do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 4.

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, terminy i
tryb przekazywania przez organy gmin danych z ewidencji wydanych i unieważnionych
dowodów osobistych, uwzględniając bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Art. 44f.
Dane do ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych organy
gminy przekazują bezpośrednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w drodze
teletransmisji danych, w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu
informatycznego dostosowanego do wymogów PESEL.]

Rozdział 8b
[Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji

wydanych i unieważnionych dowodów osobistych]
<Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL>
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Art. 44g.
[1. Organy prowadzące zbiory meldunkowe, zbiór PESEL oraz ewidencje wydanych i

unieważnionych dowodów osobistych, na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w
formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, są zobowiązane
wydać zaświadczenie zawierające pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej
osoby. Zaświadczenie jest przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu
wnioskowi.]

<1. Organy prowadzące zbiory meldunkowe oraz zbiór PESEL, na wniosek
zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, są zobowiązane wydać zaświadczenie zawierające pełny
odpis przetworzonych danych dotyczących tej osoby. Zaświadczenie jest
przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi >

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, może mieć formę wydruku z aktualnego
programu informatycznego.

Art. 44h.
1. [Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i

unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji
ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:] <Dane ze zbiorów meldunkowych
oraz zbioru PESEL udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich
ustawowych zadań, następującym podmiotom:>

1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
2) Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,

Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu,
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji
Kryminalnych i strażom gminnym (miejskim);

3) organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego;
4) państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w

zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych
przepisach;

5) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w zakresie danych osób poszukiwanych.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione:

1) osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny;
2) jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych,

statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej
modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą;

3) innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w
otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.

[3. Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i
unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się na wniosek zainteresowanego
podmiotu złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Dane są przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.]
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<3. Dane ze zbiorów meldunkowych oraz zbioru PESEL udostępnia się na wniosek
zainteresowanego podmiotu złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Dane są przekazywane w formie odpowiadającej
złożonemu wnioskowi.>

4. Dane udostępnione na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3, nie mogą być
wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.

5. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane można udostępniać za pomocą urządzeń
teletransmisji danych, po złożeniu jednorazowego, uproszczonego wniosku, jeżeli spełnią
łącznie następujące warunki:

1) posiadają urządzenia umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej dane w
systemie oraz zakresu, daty i celu ich uzyskania;

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające
wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;

3) uzyskanie danych jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań
albo prowadzonej działalności.

[6. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, można udostępniać za pomocą
urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, dane dotyczące adresu i dowodów
osobistych w oparciu o dane zawarte w zbiorze PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji
wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. Warunkiem udostępniania danych w
tym trybie jest spełnienie łącznie wymagań określonych w ust. 5, złożenie jednorazowego
wniosku i uzyskanie zgody, wydanej na podstawie art. 44i ust. 4.

7. Udostępnienie danych w drodze weryfikacji, o której mowa w ust. 6, polega na
porównaniu przekazanych danych z danymi ze zbioru PESEL lub ogólnokrajowej
ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. Wynikiem udostępnienia
danych w tym trybie jest potwierdzenie zgodności przekazanych danych albo raport
niezgodności danych.

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz

ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, o którym mowa w ust. 3,
2) wzór uproszczonego wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru

PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, o którym
mowa w ust. 5,

3) wzór wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz
ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, o
którym mowa w ust. 6

- uwzględniając konieczność wykazania przez podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
interesu prawnego w uzyskaniu danych oraz wymagania, o których mowa w ust. 5.

9. Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji
wydanych i unieważnionych dowodów osobistych następuje:

1) dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 - nieodpłatnie;
2) dla podmiotów, o których mowa w ust. 2 - odpłatnie, po dołączeniu dowodu opłaty

do wniosku o udostępnienie danych.
10. Osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są zwolnione z opłat w

przypadku udostępnienia im ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji
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wydanych i unieważnionych dowodów osobistych danych niezbędnych do sporządzenia
aktu poświadczenia dziedziczenia.]

<6. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, można udostępniać za pomocą
urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, dane dotyczące adresu i
dowodów osobistych w oparciu o dane zawarte w zbiorze PESEL. Warunkiem
udostępnienia danych w tym trybie jest spełnienie łącznie wymagań określonych w
ust. 5, złożenie jednorazowego wniosku i uzyskanie zgody, wydanej na podstawie
art. 44i ust. 4.

7. Udostępnienie danych w drodze weryfikacji, o której mowa w ust. 6, polega na
porównaniu przekazanych danych z danymi ze zbioru PESEL. Wynikiem
udostępnienia danych w tym trybie jest potwierdzenie zgodności przekazanych
danych albo raport niezgodności danych.

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności oraz zbioru PESEL,

o którym mowa w ust. 3,
2) wzór uproszczonego wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności oraz

zbioru PESEL, o którym mowa w ust. 5,
3) wzór wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności oraz zbioru PESEL,

o którym mowa w ust. 6
- uwzględniając konieczność wykazania przez podmioty, o których mowa w ust. 2
pkt 1, interesu prawnego w uzyskaniu danych oraz wymagania, o których mowa w
ust. 5.

9. Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych oraz zbioru PESEL następuje:
1) dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 – nieodpłatnie;
2) dla podmiotów, o których mowa w ust. 2 – odpłatnie, po dołączeniu dowodu

opłaty do wniosku o udostępnienie danych.
10. Osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są zwolnione z opłat

w przypadku udostępnienia im ze zbiorów meldunkowych oraz zbioru PESEL
danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.>

11. Opłaty pobrane za udostępnienie danych stanowią dochód budżetu państwa.
12. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

[1) wysokość oraz sposób uiszczania opłat za jednostkowe udostępnienie danych ze
zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i unieważnionych
dowodów osobistych oraz za udostępnianie danych za pomocą urządzeń
teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, o którym mowa w ust. 6,]

<1) wysokość oraz sposób uiszczania opłat za jednostkowe udostępnienie danych ze
zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz za udostępnienie danych za
pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, o którym mowa
w ust. 6,>

2) sposób obliczania wysokości oraz sposób uiszczania opłaty za udostępnianie danych
podmiotom, o których mowa w ust. 2 pkt 2

- uwzględniając, że wysokość opłat powinna być zróżnicowana w zależności od sposobu
i zakresu udostępniania danych.



- 12 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Art. 44i.
[1. Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów

osobistych udostępnia organ gminy.]
<1. Dane ze zbiorów meldunkowych udostępnia organ gminy.>
2. Dane ze zbiorów meldunkowych w odniesieniu do województwa udostępnia wojewoda.
[3. Dane ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych

dowodów osobistych udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych.]
<3. Dane ze zbioru PESEL udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych.>
4. O udostępnieniu danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych rozstrzyga właściwy

organ, w drodze decyzji administracyjnej.
5. Organ rozpatrujący wniosek odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, udostępnienia

danych osobowych, jeżeli udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr
osobistych osoby, której dane dotyczą, lub innych osób.

6. Podmiotom, które nie spełniają warunków określonych w art. 44h ust. 2 pkt 1 lub ust. 5,
minister właściwy do spraw wewnętrznych odmawia udostępnienia danych w drodze
weryfikacji albo cofa zgodę na ich udostępnienie w drodze weryfikacji.

7. Odmowa udostępnienia danych albo cofnięcie zgody na ich udostępnienie, o których
mowa w ust. 6, następuje w drodze decyzji administracyjnej.

[Art. 45.
1. Dowód osobisty wydaje właściwy organ gminy. W rozumieniu niniejszej ustawy organem

gminy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
2. Właściwość miejscową organu, o którym mowa w ust. 1, ustala się według miejsca pobytu

stałego osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, a w razie braku takiego
miejsca - według ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby.

3. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu w sposób wskazany w ust. 2,
dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m. st.
Warszawie.

4. Dowód osobisty unieważnia organ gminy, który wydał ten dokument, a w przypadku, o
którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 4 - organ gminy, który wydał dowód osobisty w miejsce
poprzedniego.]

Art. 51.
[1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób

zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania,
sposób prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych
dowodów osobistych, wzory formularzy zgłoszeń meldunkowych oraz wzór wniosku o
nadanie numeru PESEL, uwzględniając w szczególności sposób wykonywania obowiązku
meldunkowego za osobę niepełnoletnią, przez cudzoziemca oraz osoby przebywające
stale lub czasowo na statku morskim lub żeglugi śródlądowej albo w innych ruchomych
pomieszczeniach mieszkalnych, potrzebę zapewnienia ochrony danych zawartych w
ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, a także
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zakres danych zgłaszanych przy zameldowaniu i objętych wnioskiem o nadanie numeru
PESEL oraz danych niezbędnych do ustalenia obowiązku wojskowego.]

<1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
sposób zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i
wymeldowania, wzory formularzy zgłoszeń meldunkowych oraz wzór wniosku o
nadanie numeru PESEL, uwzględniając w szczególności sposób wykonywania
obowiązku meldunkowego za osobę niepełnoletnią, przez cudzoziemca oraz osoby
przebywające stale lub czasowo na statku morskim lub żeglugi śródlądowej albo w
innych ruchomych pomieszczeniach mieszkalnych, a także zakres danych
zgłaszanych przy zameldowaniu i objętych wnioskiem o nadanie numeru PESEL
oraz danych niezbędnych do ustalenia obowiązku wojskowego.>

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób zameldowania oraz
wymeldowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, a także sposób prowadzenia
ewidencji ludności w budynkach pozostających w zarządzie organów wojskowych,
uwzględniając potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia ochrony informacji
niejawnych.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może w celu zapewnienia porządku i
bezpieczeństwa publicznego, a także zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożenia
bezpieczeństwa państwa wprowadzić, w drodze rozporządzenia, na czas określony
obowiązek zameldowania się z chwilą przybycia do danej miejscowości oraz obowiązek
zgłoszenia wyjazdu z danej miejscowości, uwzględniając określenie szczegółowego
sposobu i terminu zameldowania osób oraz zakres danych, jakie powinny być zgłoszone
przy zameldowaniu lub wymeldowaniu.

[Art. 55.
1. Kto:

1) uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,
2) zatrzymuje cudzy dowód osobisty,
3) nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego,

podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny.
2. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, następuje na zasadach i w trybie

określonym w przepisach o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.]

USTAWA z dnia 13 lutego 1984 r. O FUNKCJACH KONSULÓW RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823, z późn. zm.)

Art. 23.
1. Konsul:
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1) wydaje obywatelom polskim paszporty lub inne dokumenty uprawniające do
przekraczania granicy, wznawia ich ważność, dokonuje w nich zmian oraz je
unieważnia;

2) udziela wiz;
3) wydaje zastępcze dokumenty podróży obywatelom innych państw oraz udziela wiz

uprawniających do wjazdu do innych państw;
4) wydaje zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego;
5) rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji o odmowie wydania

wizy Schengen lub wizy krajowej[.]<;>
<6) przyjmuje zgłoszenia o utraconych lub uszkodzonych dowodach osobistych,

znalezione dowody osobiste oraz przekazuje informacje o tych zdarzeniach
organom gmin;

7) gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z dowodami osobistymi oraz
udostępnia ją uprawnionym podmiotom.>

2. Tryb i zakres wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, określają odrębne
przepisy.

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,

poz. 60, z późn. zm.)

Art. 143.
§ 1. Organ podatkowy może upoważnić funkcjonariusza celnego lub pracownika kierowanej

jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu i w ustalonym zakresie, a
w szczególności do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń.

[§ 1a. Upoważnienie może obejmować podpisywanie pism w formie dokumentu
elektronicznego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu - z wyłączeniem wydawania zaświadczeń.]

<§ 1a. Upoważnienie może obejmować podpisywanie pism w formie dokumentu
elektronicznego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem osobistym – z wyłączeniem wydawania
zaświadczeń.>

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 i 1a, może być udzielone również:
1) pracownikom urzędu skarbowego - przez naczelnika urzędu skarbowego;
2) pracownikom izby skarbowej - przez dyrektora izby skarbowej;
3) funkcjonariuszom celnym lub pracownikom urzędu celnego - przez naczelnika

urzędu celnego,
4) funkcjonariuszom celnym lub pracownikom izby celnej - przez dyrektora izby celnej.

§ 3. Upoważnienie udzielane jest w formie pisemnej.
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USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. O GROMADZENIU, PRZETWARZANIU I

PRZEKAZYWANIU INFORMACJI KRYMINALNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 153)

Art. 20.
1. Podmiotami zobowiązanymi do przekazywania informacji kryminalnych do Centrum są

podmioty uprawnione oraz:
[1) organy administracji rządowej lub organy samorządu terytorialnego właściwe w

sprawach ewidencji ludności, Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
Ludności, ewidencji paszportowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów
osobistych, ewidencji wojskowej, o której mowa w art. 49 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004
r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), centralnej ewidencji pojazdów, centralnej
ewidencji kierowców, rejestracji pojazdów, rejestru cywilnych statków powietrznych,
rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej, polskiego rejestru
jachtów, polskiego rejestru okrętowego, nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
administracji geodezyjnej i kartograficznej, ewidencji gruntów i budynków,
rejestracji stanu cywilnego, publicznej służby zatrudnienia lub pomocy społecznej,]

<1) organy administracji rządowej lub organy samorządu terytorialnego właściwe
w sprawach ewidencji ludności, Powszechnego Elektronicznego Systemu
Ewidencji Ludności, ewidencji paszportowych, Rejestru Dowodów Osobistych,
ewidencji wojskowej, o której mowa w art. 49 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r.
Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), centralnej ewidencji pojazdów, centralnej
ewidencji kierowców, rejestracji pojazdów, rejestru cywilnych statków
powietrznych, rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej,
polskiego rejestru jachtów, polskiego rejestru okrętowego, nadzoru
geodezyjnego i kartograficznego, administracji geodezyjnej i kartograficznej,
ewidencji gruntów i budynków, rejestracji stanu cywilnego, publicznej służby
zatrudnienia lub pomocy społecznej;>

2) sądy prowadzące Krajowy Rejestr Sądowy, księgi wieczyste i rejestr zastawów,
3) organy Inspekcji Ochrony Środowiska,
4) organy Państwowej Straży Pożarnej,
5) organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

5a) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
6) Komisja Nadzoru Finansowego,
7) (uchylony),
8) (uchylony),
9) (uchylony),

10) Państwowa Straż Rybacka,
11) (uchylony),
12) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
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13) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i dyrektorzy urzędów statystycznych w
zakresie prowadzonych przez nich krajowych rejestrów urzędowych,

14) dyrektor Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego,
15) dyrektorzy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,
16) (uchylony),
17) (uchylony),
18) Państwowa Straż Łowiecka
- zwane w niniejszej ustawie "podmiotami zobowiązanymi".

2. Podmioty zobowiązane przekazują Szefowi Centrum informacje kryminalne nieodpłatnie.

USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI

PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z

późn. zm.)

Art. 20a.
[1. Identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty

określone w art. 2 następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy
zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), lub profilu zaufanego ePUAP.]

<1. Identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez
podmioty określone w art. 2 następuje przez zastosowanie kwalifikowanego
certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), lub
certyfikatu podpisu osobistego przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z
dnia 23 lipca 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr ..., poz. ...), lub profilu
zaufanego ePUAP.>

2. Podmiot publiczny, który używa do realizacji zadań publicznych systemów
teleinformatycznych, może umożliwiać użytkownikom identyfikację w tym systemie
przez zastosowanie innych technologii, chyba że przepisy odrębne przewidują obowiązek
dokonania czynności w siedzibie podmiotu publicznego.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki organizacyjne i techniczne, które powinien spełniać system

teleinformatyczny służący do wydania certyfikatu oraz stosowania technologii, o
których mowa w ust. 1 i 2,

2) zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu
zaufanego ePUAP, w tym:

a) podmioty upoważnione do potwierdzania, przedłużania i unieważniania profilu
zaufanego ePUAP,

b) okres ważności profilu zaufanego ePUAP,
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c) zawartość profilu zaufanego ePUAP,
d) przypadki, w których nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP,
e) przypadki, w których profil zaufany ePUAP traci ważność,
f) warunki składania podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP,
g) warunki przechowywania oraz archiwizowania dokumentów i danych

bezpośrednio związanych z potwierdzeniem profilu zaufanego ePUAP,
h) wzory wniosku o potwierdzenie, przedłużenie i unieważnienie profilu zaufanego

ePUAP
- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności w procesie
identyfikacji oraz poufności kluczowych elementarnych czynności.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. O OPŁACIE SKARBOWEJ (Dz. U. Nr 225, poz.

1635, z późn. zm.)

ZAŁĄCZNIK
WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ

ZWOLNIENIA

Część  Przedmiot opłaty skarbowej  Stawka  Zwolnienia

1  2  3  4
II.  Wydanie zaświadczenia

 1. Zaświadczenia, w tym również
odpisy dokumentów, wydawane przez
urzędy stanu cywilnego oraz archiwa
państwowe:

 1) odpis wydawany z akt stanu cywilnego,
dotyczący obywateli polskich
przebywających za granicą,przeznaczony
wyłącznie na potrzeby polskich
przedstawicielstw dyplomatycznych lub
urzędów konsularnych
2) odpisy skrócone:
a) wydawane w sprawach dokumentów
stwierdzających tożsamość
b) wydawane bezpośrednio po sporządzeniu
aktu stanu cywilnego - w liczbie 3
egzemplarzy;
zwolnienie to przysługuje również
cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia
na osiedlenie się lub nadano status uchodźcy
w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
obywatelom tych państw obcych, z którymi
Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie
porozumienia
3) odpisy zupełne wydawane w sprawach
dokumentów paszportowych

 1) zaświadczenie stwierdzające, że
obywatel polski lub zamieszkały na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 38 zł
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cudzoziemiec niemający obywatelstwa
żadnego państwa, zgodnie z prawem
polskim, może zawrzeć małżeństwo za
granicą

 2) odpis zupełny aktu stanu cywilnego  33 zł

 3) odpis skrócony aktu stanu cywilnego  22 zł

 4) zaświadczenie o dokonanych w
księgach stanu cywilnego wpisach lub o
ich braku oraz zaświadczenie o
zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu
cywilnego

 24 zł

 5) pozostałe zaświadczenia  26 zł

[2. Pełny odpis przetworzonych
danych osobowych ze zbiorów
meldunkowych, zbioru PESEL
oraz ewidencji wydanych i
unieważnionych dowodów
osobistych]
<2. Pełny odpis
przetworzonych danych
osobowych ze zbiorów
meldunkowych, zbioru PESEL
oraz Rejestru Dowodów
Osobistych.>

 17 zł

UWAGA: ust 3-21 pominięte.


