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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 17 grudnia 2014 r. 

o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności  

oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego 

(druk nr 797) 

 

USTAWA z dnia 6 sierpnia 2010 r. O DOWODACH OSOBISTYCH (Dz. U. Nr 167, 

poz. 1131, z późn. zm.) 

 

Art. 56. 

W Rejestrze Dowodów Osobistych gromadzi się: 

1) dane, o których mowa w art. 28 pkt 1-7; 

2) fotografię, o której mowa w art. 29; 

3) dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego: 

a)  numer wniosku, 

b)  datę złożenia wniosku, 

c)  oznaczenie organu wydającego dowód osobisty, 

d)  status wniosku, 

e)  dane o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania: datę pozostawienia wniosku bez 

rozpoznania, oznaczenie organu pozostawiającego wniosek bez rozpoznania oraz 

przyczynę pozostawienia wniosku bez rozpoznania; 

4) dane dotyczące dowodu osobistego: 

a)  serię i numer dowodu osobistego, 

b)  datę ważności, 

c)  oznaczenie organu wydającego dowód osobisty, 

d)  status dowodu osobistego: 

–  datę wydania, 

–  datę przekazania do organu gminy, 

–  datę przyjęcia w organie gminy, 

–  datę odbioru przez obywatela, 

–  datę unieważnienia, 

–  przyczynę unieważnienia, 

–  oznaczenie organu unieważniającego, 

–  datę przekazania danych o unieważnieniu do Systemu Informacyjnego Schengen, 

e)  przyczynę wydania dowodu osobistego, 

f)  numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 32, oraz oznaczenie organu 

wydającego decyzję, 

g)  numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 52, oraz oznaczenie organu 

wydającego decyzję; 
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5) (uchylony). 

6)   dane dotyczące utraconych i błędnie spersonalizowanych blankietów dowodów 

osobistych: 

a)  serię i numer blankietu, 

b)  przyczynę wybrakowania blankietu, 

c)  datę wybrakowania blankietu, 

d)  przyczynę utraty blankietu, 

e)  datę utraty blankietu, 

f)  datę zgłoszenia do Systemu Informacyjnego Schengen; 

[7) dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów 

osobistych dotyczące dowodów osobistych wydanych na podstawie wniosków złożonych od 

dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.;] 

<7) dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów 

osobistych dotyczące dowodów osobistych wydanych na podstawie wniosków 

złożonych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 28 lutego 2015 r.;> 

8) dane o dowodach osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., zawarte 

dotychczas w rejestrze PESEL. 

 

[Art. 88. 

Dowody osobiste wydane przed dniem 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność do upływu 

terminów w nich określonych.] 

<Art. 88. 

Dowody osobiste wydane przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu 

terminów w nich określonych.> 

 

Art. 91. 

[1. Z dniem 1 stycznia 2015 r. likwiduje się ogólnokrajową ewidencję wydanych i 

unieważnionych dowodów osobistych oraz gminne ewidencje wydanych i unieważnionych 

dowodów osobistych.] 

<1. Z dniem 1 marca 2015 r. likwiduje się ogólnokrajową ewidencję wydanych 

i unieważnionych dowodów osobistych oraz gminne ewidencje wydanych 

i unieważnionych dowodów osobistych.> 

2. Dane zgromadzone w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów 

osobistych przekazuje się do Rejestru Dowodów Osobistych. 

3. Dane zgromadzone w rejestrze PESEL, dotyczące dowodów osobistych wydanych przed 

dniem 1 stycznia 2001 r., przekazuje się do Rejestru Dowodów Osobistych. 

 

[Art. 93. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.] 

<Art. 93. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.> 
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USTAWA z dnia 24 września 2010 r. O EWIDENCJI LUDNOŚCI (Dz. U. Nr 217, 

poz. 1427, z późn. zm.) 

 

[Art. 80. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem art. 62, który wchodzi w 

życie z dniem 1 stycznia 2013 r.] 

 

<Art. 80. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r., z wyjątkiem art. 62, który wchodzi w 

życie z dniem 1 stycznia 2013 r.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. – PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO (Dz. 

U. poz. 1741) 

 

Art. 145. 

1. Przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy kierownik urzędu stanu 

cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego, może na podstawie przepisów 

dotychczasowych: 

1)   sporządzać akty stanu cywilnego w księgach stanu cywilnego w oparciu o dokumenty 

określone w niniejszej ustawie, 

2)   zamieszczać wzmianki w aktach stanu cywilnego i przypiski przy aktach stanu 

cywilnego sporządzonych w księgach stanu cywilnego, 

3)   wydawać z ksiąg stanu cywilnego odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego 

oraz zaświadczenia, 

4)   wydawać zaświadczenia stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa 

zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz 

zaświadczenia stwierdzające, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, 

zgodnie z polskim prawem, może zawrzeć małżeństwo 

-   nie dłużej niż do czasu przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego. 

2. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który na zasadach określonych w ust. 1 sporządził akt 

stanu cywilnego albo zamieścił wzmiankę w akcie stanu cywilnego skutkującą 

koniecznością zamieszczenia wzmianki w innym akcie lub zamieszczenia przypisku przy 

innym akcie stanu cywilnego tej samej osoby, przekazuje odpis aktu stanu cywilnego 

właściwemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego w terminie jednego dnia roboczego od 

dnia dokonania wpisu w księdze stanu cywilnego. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, kierownik urzędu stanu cywilnego, który otrzymał 

odpis aktu stanu cywilnego, a prowadzi rejestrację stanu cywilnego na zasadach 

określonych w niniejszej ustawie, dołącza do aktu stanu cywilnego wzmiankę lub 

zamieszcza przypisek przy akcie w rejestrze stanu cywilnego. 
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4. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu lub zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego został 

złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu 

cywilnego, z której ma być wydany odpis lub zaświadczenie, a prowadzi rejestrację stanu 

cywilnego na podstawie ust. 1, kierownik ten przekazuje wniosek do właściwego 

kierownika urzędu stanu cywilnego w terminie jednego dnia roboczego od dnia złożenia 

wniosku. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, kierownik urzędu stanu cywilnego, któremu 

przekazano wniosek, sporządza odpis aktu stanu cywilnego lub wydaje zaświadczenie w 

terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Odpis lub 

zaświadczenie przekazuje na adres wskazany przez wnioskodawcę. 

6. W sprawach rejestracji urodzenia, małżeństwa oraz wydawania zaświadczeń, o których 

mowa w ust. 1 pkt 4, dokonywanych na podstawie ust. 1, nie wymaga się przedstawiania 

albo składania odpisów aktów stanu cywilnego. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego 

nie przechowuje księgi stanu cywilnego, w której sporządzono akt stanu cywilnego 

niezbędny do dokonania rejestracji lub wydania zaświadczenia, występuje do właściwego 

kierownika urzędu stanu cywilnego o przekazanie odpisu aktu stanu cywilnego. Kierownik 

urzędu stanu cywilnego, do którego wystąpiono o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, 

niezwłocznie przekazuje sporządzony odpis aktu stanu cywilnego kierownikowi urzędu 

stanu cywilnego, który o taki odpis wystąpił. 

7. Przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy kierownik urzędu stanu 

cywilnego może dokonywać wpisów dotyczących uznania ojcostwa w księdze stanu 

cywilnego prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych w oparciu o dokumenty 

określone w niniejszej ustawie. 

[8. Wpisy dotyczące uznania ojcostwa dokonane w księgach stanu cywilnego na podstawie 

przepisów dotychczasowych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 

r. podlegają przeniesieniu do rejestru uznań nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r., o 

ile wcześniej nie sporządzono w rejestrze stanu cywilnego aktu urodzenia dla dziecka 

uznanego.] 

<8. Wpisy dotyczące uznania ojcostwa dokonane w księgach stanu cywilnego na 

podstawie przepisów dotychczasowych w okresie od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 31 

sierpnia 2015 r. podlegają przeniesieniu do rejestru uznań nie później niż do dnia 31 

grudnia 2015 r., o ile wcześniej nie sporządzono w rejestrze stanu cywilnego aktu 

urodzenia dla dziecka uznanego.> 

9. Jeżeli wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z 

dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, w brzmieniu nadanym przez 

art. 120 niniejszej ustawy, złożono do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie 

przechowuje księgi stanu cywilnego, w której sporządzono akt niezbędny do dokonania 

czynności, kierownik ten występuje w terminie jednego dnia roboczego od dnia złożenia 

wniosku do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego o przekazanie odpisu aktu. 

Ust. 6 zdanie drugie stosuje się. 

10. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję o zmianie imienia lub nazwiska 

przesyła ją, w formie papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego przy 
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wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), do kierownika urzędu stanu cywilnego, który 

sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa wnioskodawcy, a jeżeli zmiana rozciąga się 

na małoletnie dzieci - również do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził 

akty urodzenia dzieci. 

11. Z opłaty skarbowej, o której mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej, zwolnione są trzy odpisy aktu stanu cywilnego wydawane na zasadach 

określonych w ust. 1, po sporządzeniu aktu stanu cywilnego w księdze stanu cywilnego. 

Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 podlegają opłacie skarbowej w 

wysokości obowiązującej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

12. Kierownik urzędu stanu cywilnego który, na zasadach określonych w ust. 1, sporządził akt 

urodzenia lub dokonał w nim zmian skutkujących zmianą numeru PESEL, przekazuje do 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych dane niezbędne do nadania lub zmiany 

numeru PESEL. Przekazanie odbywa się przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, nie później niż w 

ciągu 2 dni roboczych od dnia uzyskania tych danych. W przypadku braku możliwości 

przekazania danych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, dane 

przekazuje się w formie papierowej w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia ich 

uzyskania. 

[13. Akty stanu cywilnego, które zostały sporządzone lub w których zamieszczono wzmianki 

lub przy których zamieszczono przypiski na podstawie przepisów dotychczasowych w 

okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r., podlegają przeniesieniu do 

rejestru stanu cywilnego nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.] 

<13. Akty stanu cywilnego, które zostały sporządzone lub w których zamieszczono 

wzmianki lub przy których zamieszczono przypiski na podstawie przepisów 

dotychczasowych w okresie od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r., 

podlegają przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego nie później niż do dnia 31 

grudnia 2015 r.> 

14. Przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy kierownik urzędu stanu 

cywilnego może wydawać zaświadczenia o stanie cywilnym na zasadach określonych w 

niniejszej ustawie, nie stosując blankietów, o których mowa w art. 34. 

 

Art. 146. 

[1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych po 2 latach obowiązywania niniejszej ustawy, 

w terminie do dnia 28 lutego 2017 r., przeprowadzi analizę wpływu rozwiązań przyjętych 

w ustawie na funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego.] 

<1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych po 2 latach obowiązywania niniejszej 

ustawy, w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r., przeprowadzi analizę wpływu 

rozwiązań przyjętych w ustawie na funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego.> 
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2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przedstawi Radzie Ministrów oraz wojewodom 

informację o wyniku analizy, o której mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od dnia 

sporządzenia analizy. 

 

[Art. 149. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem art. 53 ust. 2 i 3, art. 54 ust. 

4 i 5, art. 114 w zakresie dodawanych w art. 11 ust. 3a-3e i ust. 4c oraz art. 123, które 

wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.] 

 

<Art. 149. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r., z wyjątkiem art. 53 ust. 2 i 3, art. 54 

ust. 4 i 5, art. 114 w zakresie dodawanych w art. 11 ust. 3a–3e i ust. 4c oraz art. 123, 

które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.> 

 


