
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

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 8 lipca 2021 r. 

 

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych 

oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 454) 

 

U S T A W A   z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1000) 

 

Art. 3. 

W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510) w art. 

46 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2)  Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Krajowej Administracji 

Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi 

Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego, 

organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);". 

 

<Art. 3a. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikat 

określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie 

dowodu osobistego zawierającego odciski palców. Komunikat ogłasza się w terminie 

co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w 

tym komunikacie. 

Art. 3b. 

W okresie od dnia 2 sierpnia 2021 r. do dnia określonego w komunikacie wydanym na 

podstawie art. 3a przepisu art. 7 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się. 
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Termin ważności dowodu osobistego wydanego w tym okresie nie może przekroczyć 

3 sierpnia 2031 r.> 

Art. 4. 

Dowody osobiste wydane przed dniem [2 sierpnia 2021 r.] <określonym w komunikacie 

wydanym na podstawie art. 3a> oraz wydane po tym dniu na podstawie przepisów 

dotychczasowych zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych. Termin 

ważności dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów dotychczasowych nie 

może przekroczyć 3 sierpnia 2031 r. 

Art. 6. 

1. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi 

się na podstawie przepisów dotychczasowych. 

2. Jeżeli do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie można wydać dowodu osobistego na 

podstawie wniosku o wydanie dowodu osobistego złożonego przed dniem [2 sierpnia 

2021 r.] <określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 3a>, organ gminy 

wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia tego wniosku zgodnie z przepisami w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 10. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem [2 sierpnia 2021 r.] <określonym w komunikacie 

wydanym na podstawie art. 3a>, z wyjątkiem: 

1)   art. 1 pkt 3 w zakresie art. 9b, art. 7 i art. 9, które wchodzą w życie z dniem następującym 

po dniu ogłoszenia; 

2)   art. 1 pkt 36 oraz art. 3, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 

3)   art. 5, który wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2021 r.<;> 

<4) art. 3a i art. 3b, które wchodzą w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r.> 

 

 

 


