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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
X KADENCJA

Warszawa, dnia 8 października 2021 r.
Druk nr 496 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ
oraz

KOMISJI INFRASTRUKTURY
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 8 października 2021 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku
debaty w dniu 7 października 2021 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 2 oraz 3.

Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
(-) Zygmunt Frankiewicz

Przewodniczący Komisji
Infrastruktury
(-) Jan Hamerski

Z E S T AW I E N I E W N I O S K Ó W
do ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych
innych ustaw

I.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

1)

Wniosek
KSTAP,
KI

w art. 4 w pkt 2, lit. a i b otrzymują brzmienie:
„a) ust. 2–4 otrzymują brzmienie:
„2. Osoba, której akt dotyczy, jej małżonek, dzieci oraz
rodzice mogą złożyć wniosek o wydanie z rejestru stanu
cywilnego odpisu zupełnego lub odpisu skróconego aktu
stanu

cywilnego

dotyczącego

tej

osoby

lub

pobrać

zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych
w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej
osoby. Złożenie wniosku lub pobranie zaświadczenia
następuje przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej
przez

ministra

właściwego

do

spraw

informatyzacji,

po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r.
poz. 670, 952, 1005 i 1641).
3. Organy administracji publicznej, w tym podmioty,
o których mowa w art. 5a ust. 1, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
sąd,

prokurator

i

notariusz,

do

prowadzonych

przez nie postępowań, pobierają odpis skrócony aktu stanu
cywilnego z rejestru stanu cywilnego za pośrednictwem usług
sieciowych.

Poprawka sen.
W. Tyszkiewicza
poparta przez
połączone komisje

–2–
4. Odpis aktu stanu cywilnego wydany w sposób,
o którym mowa w ust. 2 i 3, oraz zaświadczenie
o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu
cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby pobrane
przy użyciu usługi, o której mowa w ust. 2, są opatrywane
zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego
do

spraw

informatyzacji

opartą

na

kwalifikowanym

certyfikacie pieczęci elektronicznej.”,
b)

w ust. 5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Podmioty, o których mowa w ust. 3, składają wniosek
o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego wyłącznie w postaci
elektronicznej.”,”;

Uwaga:
Nad poprawkami nr 2 i 3 należy głosować łącznie.

2)

po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:
„Art. 4a. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może

Poprawka sen.
W. Tyszkiewicza
poparta przez
połączone komisje

dokonać zakupu sprzętu komputerowego dla gmin na potrzeby
realizacji przez nie zadań wynikających z ustaw zmienianych w art. 1,
art. 3 i art. 4.
2. Minister właściwy do spraw informatyzacji może powierzyć
realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, jednostce mu podległej
lub przez niego nadzorowanej.
3. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, powierzone do realizacji
jednostce, o której mowa w ust. 2, może być finansowane w formie
dotacji celowej z budżetu państwa z części, której dysponentem jest
minister właściwy do spraw informatyzacji.”;

3)

w art. 7 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) art. 4a, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu
ogłoszenia.”.

Poprawka sen.
W. Tyszkiewicza
poparta przez
połączone komisje

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

