BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 17 września 2021 r.
o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 496)
U S T A W A z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816 i
1000)
Art. 12a.
1. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera:
1) dane dotyczące osoby oraz dane dotyczące dowodu osobistego wraz z danymi je
uwierzytelniającymi:
a) nazwisko,
b) imię (imiona),
c) nazwisko rodowe,
d) imiona rodziców,
e) datę i miejsce urodzenia,
f) płeć,
g) numer PESEL,
h) obywatelstwo,
i) dane biometryczne:
– wizerunek twarzy,
– odciski palców,
j) serię i numer dowodu osobistego,
k) datę wydania dowodu osobistego,
l) datę ważności dowodu osobistego,
m) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty;
2) certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację
elektroniczną i uwierzytelnienie;
3) certyfikat podpisu osobistego wraz z danymi do składania podpisu;
4) certyfikat potwierdzenia obecności wraz z danymi umożliwiającymi jego użycie;
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-25) przestrzeń

umożliwiającą

zamieszczenie

kwalifikowanego

certyfikatu

podpisu

elektronicznego zgodnego z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz
uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.
1a.

(7)

W warstwie elektronicznej dowodu osobistego wydanego osobie:

1) która nie ukończyła 12. roku życia,
2) od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z
palców,
3) od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe
- nie zamieszcza się odcisków palców.
2. Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej
dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności
prawnych.
3. (8) Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu
osobistego osoby, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie
dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu;
2) ukończyła 13. rok życia i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na
zamieszczenie tego certyfikatu [wyraził rodzic] <wyrazili jedno z rodziców>, opiekun
lub kurator tej osoby; w przypadku osoby, o której mowa w art. 25 ust. 3, zgodę na
zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego wyraża ta osoba;
3) ukończyła 13. rok życia, jeżeli osoba ta przed upływem ważności dowodu osobistego
wydawanego na okres 12 miesięcy osiągnie pełną zdolność do czynności prawnych, i przy
składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu
[wyraził rodzic] <wyrazili jedno z rodziców>, opiekun lub kurator tej osoby; w
przypadku osoby, o której mowa w art. 25 ust. 3, zgodę na zamieszczenie certyfikatu
podpisu osobistego wyraża ta osoba.
4. Zamieszczenie

w

dowodzie

osobistym

kwalifikowanego

certyfikatu

podpisu

elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystanie z tego podpisu
odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi
zaufania. W przypadku unieważnienia dowodu osobistego skutkującego niemożnością
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nowego kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Art. 25.
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych.
2. (12) W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej
ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu
osobistego wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa [rodzic] <jedno z rodziców>,
opiekun lub kurator.
3. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, o którym
mowa w ust. 1, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. Przepisu ust. 2 nie stosuje
się.
Art. 32a.
1. Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w
warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego
mający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad
dokumentem.
2. (34) W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej
ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1,
dokonuje [rodzic] <jedno z rodziców>, opiekun lub kurator.
3. (35) Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, może dokonać pełnomocnik, składając
pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności.
4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane posiadacza dowodu
osobistego:
1) imię (imiona);
2) nazwisko;
3) numer PESEL.
Art. 47.
1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza ten
fakt niezwłocznie osobiście w organie dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego
przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnemu konsulowi
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

-4Rzeczypospolitej Polskiej, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym
własnoręcznym czytelnym podpisem.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonać na piśmie utrwalonym w postaci
elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem
zaufanym, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsulowi Rzeczypospolitej
Polskiej można również dokonać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej za pomocą
poczty lub telefaksu.
3a. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą 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 może dokonać posiadacz
dowodu osobistego.
4. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego
nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną
zdolność do czynności prawnych dokonuje [rodzic] <jedno z rodziców>, opiekun lub
kurator.
4a. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik,
składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.
5. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia organowi gminy
lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
6. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia
dowodu osobistego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, po opatrzeniu
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, oraz posiadaczowi
dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który
dokonał tego zgłoszenia na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, za pomocą poczty
lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na
żądanie.
7. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania
nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
8. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.
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-59. W przypadku zgłoszenia Policji utraty dowodu osobistego w wyniku przestępstwa,
przepisu ust. 1 nie stosuje się.
Art. 63.
1. Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby, złożony na piśmie utrwalonym w postaci
papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, lub w postaci elektronicznej,
opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo
podpisem osobistym, wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych, o których
mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1, 2, 2b, 3, 4, 4a, 7 i 8, dotyczących tej osoby, przetwarzanych
przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych.
2. (83) Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, na piśmie
utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci
elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym albo podpisem osobistym.
3. Osoba, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych, ma prawo wglądu
do swoich danych, o których mowa w ust. 1, przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, po uwierzytelnieniu się w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne.
<Art. 63a.
1. Osobie, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych, umożliwia się
nieodpłatne pobranie informacji o odbiorcach, którym zostały udostępnione dane jej
dotyczące lub dane dotyczące dziecka pozostającego pod jej władzą rodzicielską.
Pobranie informacji 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.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest opatrywana zaawansowaną pieczęcią
elektroniczną

ministra

właściwego

do

spraw

informatyzacji

opartą

na

kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej.
3. Osobie, o której mowa w ust. 1, umożliwia się nieodpłatne pobranie informacji o
odbiorcach, którym zostały udostępnione z Rejestru Dowodów Osobistych dane
dziecka pozostającego pod jej władzą rodzicielską, jeżeli w rejestrze PESEL przy
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informację.
4. Pobranie informacji w przypadku, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez
tego z rodziców, które pobiera informację, oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod
jego władzą rodzicielską.
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w
nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
6. Usługa, o której mowa w ust. 1, umożliwia sprawdzenie udostępnień, które miały
miejsce w okresie, o którym mowa w art. 56 ust. 2a.
7. Pobranie informacji, o których mowa w ust. 1, nie obejmuje faktu ujawnienia danych
organom, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 2, 3, 3b–5, 8–10 i 11.>

Art. 66.
1. W trybie pełnej teletransmisji danych udostępnia się nieodpłatnie, za pomocą urządzeń
teletransmisji danych, dane zawarte w Rejestrze Dowodów Osobistych.
2. Udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych odbywa się na podstawie
decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji wydanej na jednorazowy wniosek
złożony przez uprawniony podmiot, jeżeli uzyskanie danych jest uzasadnione zakresem
wykonywanych zadań, po spełnieniu następujących wymogów:
1) posiadania i stosowania mechanizmów umożliwiających identyfikację i rejestrację osób
uzyskujących dostęp do danych oraz rejestrujących zakres udostępnionych danych i datę
udostępnienia danych;
2) posiadania i stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących przed
uzyskaniem dostępu do danych przez inne osoby i podmioty.
3. Do korzystania z danych udostępnianych w trybie pełnej teletransmisji danych, w zakresie
niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych, są uprawnieni:
1) organy prokuratury;
2) organy Policji;
3) Komendant Główny Straży Granicznej;
3a) Komendant Straży Marszałkowskiej;
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3c)

(85)

Inspektor Nadzoru Wewnętrznego;

4) Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
5) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
6) organy Krajowej Administracji Skarbowej;
7) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;
8) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
9) Szef Agencji Wywiadu;
10) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
11) Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
12) (uchylony);
13) minister właściwy do spraw finansów publicznych;
13a) Minister Sprawiedliwości;
<13b) sądy;>
14) organy informacji finansowej;
15) inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz strażnicy gminni (miejscy).
4. (uchylony).
Art. 68.
1. Udostępniając dane w trybie ograniczonej teletransmisji danych, porównuje się
przekazywane przez uprawniony podmiot dane z danymi zawartymi w Rejestrze
Dowodów Osobistych. Udostępnienie danych w tym trybie potwierdza istnienie albo
nieistnienie ważnego dowodu osobistego zawierającego określony zakres danych.
2. W trybie ograniczonej teletransmisji danych porównaniu podlegają:
1) imię (imiona);
2) nazwisko;
3) numer PESEL;
4) seria i numer dowodu osobistego;
5) data wydania dowodu osobistego;
6) termin ważności dowodu osobistego.
3. [Udostępnianie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych odbywa się na
podstawie decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji wydanej na jednorazowy
wniosek złożony przez uprawniony podmiot, jeżeli uzyskanie danych jest uzasadnione
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spełnieniu następujących wymogów:]
<Udostępnianie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych odbywa się na
podstawie decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji wydanej na
jednorazowy wniosek złożony przez uprawniony podmiot na piśmie utrwalonym
w postaci

papierowej

opatrzonym

podpisem

własnoręcznym

lub

w postaci

elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, jeżeli uzyskanie danych jest uzasadnione
specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności, oraz
po spełnieniu następujących wymogów:>
1) posiadania i stosowania mechanizmów umożliwiających identyfikację i rejestrację osób
uzyskujących dostęp do danych oraz rejestrujących zakres udostępnionych danych i datę
udostępnienia danych;
2) posiadania i stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących przed
uzyskaniem dostępu do danych przez inne osoby i podmioty.
<3a. W przypadku złożenia wniosku na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej
podmiot dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w
ust. 3, utrwalone w postaci elektronicznej, a w razie braku możliwości uzyskania
tych dokumentów w postaci elektronicznej – elektroniczne kopie takich
dokumentów,

uwierzytelnione

przy

użyciu

kwalifikowanego

podpisu

elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego. Organ rozpatrujący
wniosek może żądać okazania oryginału dokumentu utrwalonego w postaci
papierowej, z którego sporządzono elektroniczną kopię, jeżeli złożona kopia nie
pozwala na weryfikację autentyczności oraz integralności lub jeżeli jest to
uzasadnione innymi okolicznościami sprawy.>
4. Do korzystania z danych udostępnianych w trybie ograniczonej teletransmisji danych są
uprawnione:
1) podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań
określonych w ustawach szczególnych;
2) inne podmioty - jeżeli wykażą w tym interes faktyczny.
5. Podmiotom wymienionym w ust. 4, realizującym na podstawie ustaw szczególnych zadania
publiczne, dane w trybie ograniczonej teletransmisji danych udostępnia się nieodpłatnie.
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ustaw szczególnych, dane w trybie ograniczonej teletransmisji danych udostępnia się
odpłatnie.

U S T A W A z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz.
2204 oraz z 2021 r. poz. 1177)
Art. 364.
1. Informacji z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych udziela Centralna Informacja Ksiąg
Wieczystych, zwana dalej "Centralną Informacją", z ekspozyturami przy wydziałach
sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.
2. Centralna Informacja wydaje na wniosek odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg
wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych.
3. Odpisy, wyciągi i zaświadczenia, o których mowa w ust. 2, wydawane przez Centralną
Informację mają moc dokumentów wydawanych przez sąd.
4. W przypadku złożenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o wydanie
dokumentów, o których mowa w ust. 2, Centralna Informacja umożliwia samodzielne
wydrukowanie tych dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli
posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie
danych ksiąg wieczystych.
5. Centralna Informacja umożliwia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
przeglądanie ksiąg wieczystych.
6. Każdy, kto zna numer księgi wieczystej, może bezpłatnie przeglądać księgę wieczystą za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
7. Wydruki treści wyświetlonych w trybie przeglądania księgi wieczystej nie posiadają mocy
dokumentów wydawanych przez sąd.
8. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, o zgodę do Ministra
Sprawiedliwości na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg
wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych mogą wystąpić:
1) sądy;
2) prokuratura;
2a) minister właściwy do spraw wewnętrznych;
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- 10 3) (uchylony);
4) organy celne;
5) administracyjne organy egzekucyjne;
6) organy podatkowe;
7) komornicy sądowi;
7a) Inspektor Nadzoru Wewnętrznego;
8) Policja;
9) Najwyższa Izba Kontroli;
10) Straż Graniczna;
11) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
12) Agencja Wywiadu;
13) Centralne Biuro Antykorupcyjne;
14) Służba Kontrwywiadu Wojskowego;
15) Służba Wywiadu Wojskowego;
16) Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
17) Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej;
18) notariusze;
19) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;
20) Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
21) Żandarmeria Wojskowa;
22) Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich;
23) organy Krajowej Administracji Skarbowej;
24) Krajowy Zasób Nieruchomości;
25)

(10)

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie związanym z realizacją zadań

określonych w rozdziale 8 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu
mieszkalnego

lub

domu

jednorodzinnego

oraz

Deweloperskim

Funduszu

Gwarancyjnym[.] <;>
<26)

minister właściwy do spraw informatyzacji.>

9. O zgodę, o której mowa w ust. 8, może wystąpić także podmiot uprawniony do
występowania w imieniu grupy podmiotów, o których mowa w ust. 8 pkt 1-8, 10 i 18.
10. Minister Sprawiedliwości odmawia zgody na wielokrotne, nieograniczone w czasie
wyszukiwanie ksiąg wieczystych, w drodze decyzji, jeżeli:
1) podmiot występujący o zgodę nie jest podmiotem wymienionym w ust. 8;
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- 11 2) nie wykazano, że wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych
jest niezbędne do realizacji zadań ustawowych;
3) nie istnieją warunki techniczne po stronie Centralnej Informacji.
11. Minister Sprawiedliwości cofa, w drodze decyzji, zgodę na wielokrotne, nieograniczone w
czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych,
jeżeli wystąpiły przesłanki, o których mowa w ust. 10 pkt 1 i 3.
12. Centralna Informacja, po otrzymaniu zgody, o której mowa w ust. 8, przez podmiot
wymieniony w tym przepisie i na jego wniosek, umożliwia za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg
wieczystych.
13. Minister

Sprawiedliwości

wyraża

zgodę,

w

drodze

decyzji,

na

wielokrotne,

nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych
ksiąg wieczystych, bez konieczności każdorazowego składania wniosku do Centralnej
Informacji o wyszukanie ksiąg wieczystych przez podmiot wymieniony w ust. 8, jeżeli:
1) posiada on urządzenia lub systemy teleinformatyczne umożliwiające identyfikację osoby
uzyskującej dane z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych, zakresu danych oraz daty
ich uzyskania;
2) posiada on zabezpieczenia techniczne i organizacyjne chroniące przed wykorzystaniem
uzyskanych danych niezgodnie z celem;
3) jest to uzasadnione specyfiką i zakresem realizowanych zadań ustawowych;
4) po stronie Centralnej Informacji istnieją odpowiednie warunki techniczne.
14. Minister Sprawiedliwości odmawia, w drodze decyzji, zgody na wielokrotne,
nieograniczone

w

czasie

wyszukiwanie

ksiąg

wieczystych,

bez

konieczności

każdorazowego składania wniosku, jeżeli nie zostały spełnione przesłanki, o których
mowa w ust. 13.
15. Minister Sprawiedliwości cofa, w drodze decyzji, zgodę na wielokrotne, nieograniczone w
czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, bez
konieczności każdorazowego składania wniosku, jeżeli przestały istnieć przesłanki, o
których mowa w ust. 13.
16. Centralna Informacja umożliwia organom prowadzącym kataster nieruchomości, dla
nieruchomości z określonej miejscowości, gminy lub powiatu, w celu weryfikacji
zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w księgach
wieczystych bezpłatne pozyskiwanie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
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udostępniania osobom trzecim.
17. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób funkcjonowania Centralnej Informacji oraz jej strukturę organizacyjną,
2) tryb składania wniosków i rodzaje dokumentów wydawanych przez Centralną Informację,
3) wzory wniosków składanych do Centralnej Informacji, w tym zakres danych we wniosku
składanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
4) tryb postępowania z wnioskami i sposób pobierania od nich opłaty,
5) tryb przeglądania księgi wieczystej,
6) cechy dokumentów mających moc dokumentów wydawanych przez sąd, wydrukowanych
samodzielnie oraz sposób i tryb ich weryfikacji z danymi zawartymi w centralnej bazie
danych ksiąg wieczystych,
7) warunki techniczne i organizacyjne wykonania decyzji, o której mowa w ust. 13,
8) tryb, sposób i kryteria wyszukiwania ksiąg wieczystych
- uwzględniając zasadę jawności ksiąg wieczystych i powszechność dostępu do nich,
szybkość postępowania, zakres danych zawartych we wniosku, konieczność zapewnienia
możliwości weryfikacji samodzielnie wydrukowanego dokumentu z danymi zawartymi w
centralnej bazie danych ksiąg wieczystych oraz konieczność zapewnienia ochrony
centralnej bazy danych ksiąg wieczystych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich,
a także treść i strukturę księgi wieczystej.

U S T A W A z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510,
1000 i 1641)
Art. 21.
<1.> Organ, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL, powiadamia osobę o
nadaniu lub zmianie tego numeru.
<2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, sporządzane na piśmie utrwalonym
w postaci elektronicznej, na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 58a ust. 1
ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 709), jest opatrywane zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra
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elektronicznej.>
Art. 28.
1. Obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt stały lub czasowy na piśmie
utrwalonym w postaci:
1) papierowej - na formularzu opatrzonym własnoręcznym podpisem, w organie gminy
właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając
do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
2) elektronicznej - na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, umożliwiającym wprowadzenie danych do
rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem otrzymania
dowodu, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach
elektronicznych (Dz. U. poz. 2320).
2. (7) Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy na piśmie
utrwalonym w postaci papierowej przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane
przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na
formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego, oraz do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub
podmiotu.
2a. (8) Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy na piśmie
utrwalonym w postaci elektronicznej dołącza do formularza dokument elektroniczny
potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do
lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie
właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu
potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego
właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe
tych dokumentów.
2b. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa
cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,
decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
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odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, dołączony w postaci, o której mowa w ust. 2a,
wyłącznie do czasu zakończenia czynności meldunkowych.
2d. W przypadku dołączenia odwzorowania cyfrowego dokumentów, w szczególności
dokumentów, o których mowa w ust. 2a, organ gminy w razie uzasadnionych wątpliwości
może żądać okazania oryginałów tych dokumentów.
<2e. Obywatel polski może dokonać zameldowania na pobyt stały lub czasowy 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.
2f. Zameldowania przy użyciu usługi, o której mowa w ust. 2e, może dokonać obywatel
polski, który jest właścicielem nieruchomości lub dysponuje innym tytułem
prawnym do lokalu, w którym dokonuje zameldowania, ujawnionym w księdze
wieczystej, po podaniu numeru księgi wieczystej. Organem rejestrującym dane jest
w tym przypadku minister właściwy do spraw informatyzacji.
2g. Jedno z rodziców może dokonać zameldowania dziecka pozostającego pod jego
władzą rodzicielską przy użyciu usługi, o której mowa w ust. 2e, jeżeli w rejestrze
PESEL przy danych dziecka zamieszczono numer PESEL tego z rodziców, które
dokonuje zameldowania.
2h. Zameldowanie w przypadku, o którym mowa w ust. 2g, wymaga złożenia przez tego
z rodziców, które dokonuje zameldowania, oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod
jego władzą rodzicielską.
2i. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2h, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w
nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
2j. Potwierdzenie prawa własności nieruchomości lub innego tytułu prawnego do lokalu,
o którym mowa w ust. 2f, następuje automatycznie na podstawie danych
zgromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 25¹ ust. 1
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz.
2204 oraz z 2021 r. poz. 1177 i …), po pozytywnej weryfikacji danych w zakresie
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dysponuje innym tytułem prawnym do lokalu, a także danych dotyczących adresu
nieruchomości i numeru księgi wieczystej z danymi zgromadzonymi w tym systemie.
2k. Jeżeli nie jest możliwa weryfikacja, o której mowa w ust. 2j, zgłoszenie
zameldowania jest realizowane w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.>
3. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym
miejscu.
4. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na
celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.
Art. 32.
1. Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o
zameldowaniu na pobyt stały.
2. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek,
zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.
3. W zaświadczeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, zamieszcza się:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę i miejsce urodzenia osoby meldującej się;
3) oznaczenie organu wydającego zaświadczenie;
4) adres jej zameldowania na pobyt stały lub adres zameldowania na pobyt czasowy oraz
datę upływu deklarowanego terminu pobytu czasowego.
4. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są ważne do chwili zmiany miejsca
zameldowania, przy czym zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy jest ważne
nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.
5. (13) Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje się, w zależności od żądania
wnioskodawcy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym
podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
<6. Osobie dokonującej zameldowania przy użyciu usługi, o której mowa w art. 28 ust.
2e, umożliwia się jednocześnie pobranie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt
stały lub zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy.
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opatrywane zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw
informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej.
8. Zaświadczenia pobrane przy użyciu usługi, o której mowa w art. 28 ust. 2e, są
nieodpłatne.
9. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, sporządzane na piśmie utrwalonym w
postaci elektronicznej, na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 58a ust. 1
ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, są opatrywane
zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji
opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej.>
Art. 33.
1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu
czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować
się.
2. (14) Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca
pobytu czasowego na piśmie utrwalonym w postaci:
1) papierowej - na formularzu opatrzonym własnoręcznym podpisem, w organie gminy
właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód
osobisty lub paszport, albo
2) elektronicznej - na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, umożliwiającym wprowadzenie danych do
rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w art. 28 ust. 1, pod warunkiem otrzymania
dowodu, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach
elektronicznych.
3. Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując
zameldowania w nowym miejscu pobytu.
<4. Obywatel polski może dokonać wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo
z miejsca pobytu czasowego 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. Organem rejestrującym
dane jest w tym przypadku minister właściwy do spraw informatyzacji.
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- 17 5. Jedno z rodziców może dokonać wymeldowania dziecka pozostającego pod jego
władzą rodzicielską przy użyciu usługi, o której mowa w ust. 4, jeżeli w rejestrze
PESEL przy danych dziecka zamieszczono numer PESEL tego z rodziców, które
dokonuje wymeldowania.
6. Wymeldowanie w przypadku, o którym mowa w ust. 5, wymaga złożenia przez tego z
rodziców, które dokonuje wymeldowania, oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod
jego władzą rodzicielską.
7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w
nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.>
Art. 36.
1. Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu
poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu
stałego i czasowego.
2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru
stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd
oraz powrót.
3. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca
pobytu stałego albo czasowego na piśmie utrwalonym w postaci:
1)

papierowej, w organie gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, opatrzonym
własnoręcznym podpisem, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo

2) elektronicznej - na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, umożliwiającym wprowadzenie danych do
rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w art. 28 ust. 1, pod warunkiem otrzymania
dowodu, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach
elektronicznych.
<4. Obywatel polski w terminie, o którym mowa w ust. 3, może dokonać zgłoszeń, o
których mowa w ust. 1 i 2, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez
ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób
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działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
5. Jedno z rodziców może dokonać zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, dziecka
pozostającego pod jego władzą rodzicielską przy użyciu usługi, o której mowa w ust.
4, jeżeli w rejestrze PESEL przy danych dziecka zamieszczono numer PESEL tego
z rodziców, które dokonuje zgłoszenia wyjazdu lub powrotu.
6. Zgłoszenie wyjazdu lub powrotu w przypadku, o którym mowa w ust. 5, wymaga
złożenia przez tego z rodziców, które dokonuje zgłoszenia wyjazdu lub powrotu,
oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod jego władzą rodzicielską.
7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w
nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.>
Art. 45.
[1. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, umożliwia się wgląd do rejestru
w zakresie danych dotyczących tej osoby, przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, po uwierzytelnieniu jej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.]
<1. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, umożliwia się wgląd do
rejestru w zakresie danych jej dotyczących lub danych dotyczących dziecka
pozostającego pod jej władzą rodzicielską. Wgląd 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.>
<1a. Osobie, o której mowa w ust. 1, umożliwia się wgląd do rejestru w zakresie danych
dotyczących dziecka pozostającego pod jej władzą rodzicielską, jeżeli w rejestrze
PESEL przy danych dziecka zamieszczono numer PESEL tego z rodziców, które
dokonuje wglądu.
1b. Wgląd do rejestru w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, wymaga złożenia przez
tego z rodziców, które dokonuje wglądu, oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod
jego władzą rodzicielską.
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karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w
nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.>
2. Organ gminy prowadzący rejestr mieszkańców, na wniosek zainteresowanej osoby
złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym
podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, obowiązany jest wydać
zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych dotyczących tej osoby
przetwarzanych w prowadzonym rejestrze mieszkańców.
2a. Dowolny organ gminy, na wniosek złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej,
opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem
osobistym, obowiązany jest wydać zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis
danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w rejestrze PESEL.
2b. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 2a, są przekazywane, w zależności od żądania
wnioskodawcy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym
podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
3. (25) Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 i 2a, może mieć postać wydruku z systemu
teleinformatycznego.
<4. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, umożliwia się pobranie z
rejestru PESEL zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych
przetwarzanych w rejestrze PESEL jej dotyczących lub danych dotyczących dziecka
pozostającego pod jej władzą rodzicielską. 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.
5. Zaświadczenie pobrane przy użyciu usługi, o której mowa w ust. 4, jest opatrywane
zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji
opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej.
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zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych przetwarzanych
w rejestrze PESEL dotyczących dziecka pozostającego pod jej władzą rodzicielską,
jeżeli w rejestrze PESEL przy danych dziecka zamieszczono numer PESEL tego
z rodziców, które pobiera zaświadczenie.
7. Pobranie zaświadczenia w przypadku, o którym mowa w ust. 6, wymaga złożenia
przez tego z rodziców, które pobiera zaświadczenie, oświadczenia o pozostawaniu
dziecka pod jego władzą rodzicielską.
8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w
nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
9. Zaświadczenie pobrane przy użyciu usługi, o której mowa w ust. 4, jest nieodpłatne.>
[Art. 45b.
1. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, umożliwia się pobranie z rejestru
PESEL informacji o adresie zameldowania tej osoby, przy użyciu usługi elektronicznej
udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej
osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
2. Informacja o adresie zameldowania pobrana w sposób, o którym mowa w ust. 1,
opatrywana jest kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw
informatyzacji.
3. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) imię (imiona);
2) nazwisko;
3) numer PESEL;
4) adres zameldowania na pobyt:
a) stały albo
b) czasowy oraz datę upływu deklarowanego terminu pobytu.]
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1. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, umożliwia się nieodpłatne
pobranie informacji o odbiorcach, którym zostały udostępnione dane jej dotyczące
lub dane dotyczące dziecka pozostającego pod jej władzą rodzicielską. Pobranie
informacji 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.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest opatrywana zaawansowaną pieczęcią
elektroniczną

ministra

właściwego

do

spraw

informatyzacji

opartą

na

kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej.
3. Osobie, o której mowa w ust. 1, umożliwia się pobranie informacji o odbiorcach,
którym zostały udostępnione z rejestru PESEL dane dziecka pozostającego pod jej
władzą rodzicielską, jeżeli w rejestrze PESEL przy danych dziecka zamieszczono
numer PESEL tego z rodziców, które pobiera informację.
4. Pobranie informacji w przypadku, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez
tego z rodziców, które pobiera informację, oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod
jego władzą rodzicielską.
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w
nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
6. Usługa, o której mowa w ust. 1, umożliwia sprawdzenie udostępnień, które miały
miejsce w okresie, o którym mowa w art. 10 ust. 6a.
7. Pobranie informacji, o których mowa w ust. 1, nie obejmuje faktu ujawnienia danych
Policji, Straży Granicznej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu
Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie
Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego
Centrum Informacji Kryminalnych oraz Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego.>
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1. Dane z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców w zakresie niezbędnym do realizacji
ich ustawowych zadań udostępnia się następującym podmiotom:
1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
2)

(26)

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);
3)

komornikom sądowym - wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich
postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o
zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza;

4) (uchylony);
5) państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w
zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych
przepisach;
6) 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, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii
publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie
pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
3) innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w
otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą;
4)

( )

podmiotom odpowiedzialnym za system identyfikacji elektronicznej oraz podmiotom

wydającym środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej
zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 i 2320) w celu wydania środka identyfikacji
elektronicznej;
5)

(27)

kwalifikowanym dostawcom usług zaufania świadczącym kwalifikowane usługi

podpisu

elektronicznego

lub

kwalifikowaną

usługę
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- 23 elektronicznego wpisanym do rejestru, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 5 września
2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
<2a. O zgodę, o której mowa w ust. 2 pkt 3, występuje organ właściwy do udostępnienia
danych, wyznaczając termin do udzielenia zgody, nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy
niż 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia. Nieudzielenie zgody w wyznaczonym
terminie skutkuje odmową udzielenia zgody na udostępnienie danych.>
3. Udostępnienie danych, o których mowa w ust. 1, w celu ich ponownego wykorzystywania
przez podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, następuje na wniosek, na zasadach
określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji
sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią
inaczej.
Art. 47.
1. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2, udostępniania się dane jednostkowe, na ich
wniosek

złożony

na

piśmie

utrwalonym

w

postaci

papierowej,

opatrzonym

własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Dane te są
przekazywane w zależności od żądania wnioskodawcy na piśmie utrwalonym w postaci
papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej,
opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo
podpisem osobistym.
1a. W tej samej sprawie wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zostać złożony wyłącznie do
jednego organu dowolnej gminy.
<1b. W przypadku złożenia wniosku na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej
podmiot, o którym mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1, dołącza dokumenty elektroniczne
potwierdzające posiadanie interesu prawnego, utrwalone w postaci elektronicznej,
a w razie niemożności ich uzyskania – elektroniczne kopie takich dokumentów,
uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu
zaufanego albo podpisu osobistego. Organ rozpatrujący wniosek może żądać
okazania oryginału dokumentu utrwalonego w postaci papierowej, z którego
sporządzono elektroniczną kopię, jeżeli złożona kopia nie pozwala na weryfikację
autentyczności

oraz

integralności

lub

jeżeli

jest

okolicznościami sprawy.>
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- 24 2. Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie mogą
być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.
3. Organ rozpatrujący wniosek, o którym mowa w ust. 1, odmawia w drodze decyzji
administracyjnej udostępnienia danych jednostkowych, jeżeli nie zostały spełnione
warunki określone w art. 46.
3a.

(29)

Organ, który otrzymał wniosek w postaci, o której mowa w ust. 1, skierowany przez

podmiot zobowiązany na podstawie art. 48 do korzystania z urządzeń teletransmisji
danych, odmawia, w drodze postanowienia, wszczęcia postępowania.
4. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów, o których mowa w
art. 3, dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod
jednym adresem.
Art. 49.
1. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1, udostępnia się za pomocą urządzeń
teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, dane zawarte w rejestrze PESEL.
[Warunkiem udostępniania danych w tym trybie jest złożenie jednorazowego wniosku,
spełnienie łącznie warunków określonych w art. 48 ust. 1 oraz uzyskanie zgody wydanej
na podstawie art. 51 ust. 2 pkt 1.] <Warunkiem udostępniania danych w tym trybie
jest złożenie jednorazowego wniosku na piśmie utrwalonym w postaci papierowej
opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej opatrzonym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, oraz spełnienie łącznie warunków określonych w art. 48 ust. 1 i uzyskanie
zgody wydanej na podstawie art. 51 ust. 2 pkt 1.>
<1a. W przypadku złożenia wniosku na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej
podmiot dołącza dokumenty elektroniczne potwierdzające spełnienie warunków, o
których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1–3, utrwalone w postaci elektronicznej, a w razie
niemożności

ich

uzyskania

–

elektroniczne

kopie

takich

dokumentów,

uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu
zaufanego albo podpisu osobistego. Organ rozpatrujący wniosek może żądać
okazania oryginału dokumentu utrwalonego w postaci papierowej, z którego
sporządzono elektroniczną kopię, jeżeli złożona kopia nie pozwala na weryfikację
autentyczności

oraz

integralności

lub

jeżeli

jest

okolicznościami sprawy.>
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udostępnia się, w sposób i na warunkach określonych w ust. 1, dane dotyczące adresu.
2a. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1, po wykazaniu interesu faktycznego,
udostępnia się, w sposób i na warunkach określonych w ust. 1, dane potwierdzające zgon.
2b. ( ) Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 4 i 5, udostępnia się, w sposób i na
warunkach określonych w ust. 1, dane obejmujące numer PESEL, datę urodzenia, miejsce
urodzenia, płeć, imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe.
3. Udostępnianie danych w drodze weryfikacji, o której mowa w ust. 1, polega na porównaniu
przekazanych danych z danymi zawartymi w rejestrze PESEL. Wynikiem udostępniania
danych w tym trybie jest potwierdzenie zgodności przekazanych danych albo raport
niezgodności danych.
Art. 51.
1. W sprawach o udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, o których
mowa w art. 48 ust. 1, właściwy organ w drodze decyzji administracyjnej:
1) wyraża zgodę na udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, po
spełnieniu warunków określonych w art. 48 ust. 1;
2) odmawia wyrażenia zgody na udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji
danych albo cofa zgodę na ich udostępnianie za pomocą urządzeń teletransmisji danych,
jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w art. 48 ust. 1.
2. W sprawach o udostępnianie danych za pomocą teletransmisji danych w drodze
weryfikacji, o których mowa w art. 49, minister właściwy do spraw informatyzacji w
drodze decyzji administracyjnej:
[1)

wyraża zgodę na udostępnianie danych w drodze weryfikacji, po spełnieniu warunków
określonych w art. 46 ust. 2 pkt 1 oraz art. 48 ust. 1;]

<1) wyraża zgodę na udostępnianie danych w drodze weryfikacji, po spełnieniu
warunków określonych w art. 48 ust. 1 oraz w art. 49 ust. 2 i 2a;>
2)

odmawia wyrażenia zgody na udostępnianie danych w drodze weryfikacji danych albo
cofa zgodę na ich udostępnianie w drodze weryfikacji, jeżeli nie zostały spełnione
warunki określone w art. 48 ust. 1 lub art. 49 ust. 2 i 2a.

3. Decyzja o cofnięciu zgody na udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji
danych w drodze weryfikacji podlega natychmiastowemu wykonaniu.
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Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych, określi w drodze rozporządzenia:
1)

wzór wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, o
którym mowa w art. 47 ust. 1,

2)

wzór uproszczonego wniosku o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz
rejestru PESEL, o którym mowa w art. 48 ust. 1,

3) wzór wniosku o udostępnianie danych z rejestru PESEL, o którym mowa w art. 49 ust. 1,
4) tryb uzyskiwania zgody, o której mowa w art. 46 ust. 2 pkt 3
[- uwzględniając konieczność wykazania przez podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt
1, interesu prawnego w uzyskaniu danych oraz warunki, o których mowa w art. 48 ust. 1,
a także konieczność opracowania wzorów wniosku, o którym mowa w pkt 1, w formie
graficznej i elektronicznej.]
<– uwzględniając konieczność wykazania przez podmioty, o których mowa w art. 46 ust.
2 pkt 1, interesu prawnego w uzyskaniu danych jednostkowych w rozumieniu art. 47
ust. 4, lub interesu faktycznego w uzyskaniu danych w drodze weryfikacji
w przypadkach, o których mowa w art. 49 ust. 2 i 2a, oraz warunki, o których mowa
w art. 48 ust. 1.>

U S T A W A z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021
r. poz. 709)
Art. 24.
1. Wpis wpływający na treść lub ważność aktu stanu cywilnego dołącza się do aktu stanu
cywilnego w formie wzmianki dodatkowej.
2. Wzmiankę dodatkową dołącza się na podstawie:
1) prawomocnych orzeczeń sądów;
2) ostatecznych decyzji administracyjnych i decyzji administracyjnych o zmianie imienia lub
nazwiska;
3) odpisów aktów stanu cywilnego;
4) protokołów sporządzanych przez kierowników urzędów stanu cywilnego albo konsulów z
czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, które wymagają dołączenia wzmianek
dodatkowych do aktów stanu cywilnego;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 27 5) odpisów zagranicznych dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów
pochodzących od organów obcego państwa, niewymagających uznania;
6) innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu.
[3. Wzmiankę dodatkową o zmianie imienia lub nazwiska rodzica lub rodziców osoby
pełnoletniej dołącza się do aktu urodzenia lub aktu małżeństwa tej osoby, o ile wystąpi
ona z takim wnioskiem.]
<3. Wzmiankę dodatkową o zmianie imienia lub nazwiska rodziców lub jednego z nich
osoby pełnoletniej dołącza się do aktu urodzenia lub aktu małżeństwa tej osoby, o ile
wystąpi ona z takim wnioskiem.>
Art. 45.
1. Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w
rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której
akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi
ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi,
prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i
przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, w tym
podmiotom, o których mowa w art. 5a ust. 1, Służbie Ochrony Państwa, Policji, Straży
Granicznej i Służbie Więziennej, a także Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne
do realizacji ich ustawowych zadań.
[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, 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 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).]
<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.
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- 28 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z
2021 r. poz. 670, 952, 1005 i 1641).>
3. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego może być wydany z rejestru stanu cywilnego
organom administracji publicznej, w tym podmiotom, o których mowa w art. 5a ust. 1,
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
sądowi i prokuratorowi, do prowadzonych przez nie postępowań, za pośrednictwem usług
sieciowych.
[4. Odpis aktu stanu cywilnego wydany w sposób, o którym mowa w ust. 2 i 3, jest
opatrywany kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw
informatyzacji.]
<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.>
5. Jeżeli nie jest możliwe wydanie odpisu aktu stanu cywilnego w sposób określony w ust. 2
lub 3, ponieważ akt stanu cywilnego nie został przeniesiony do rejestru stanu cywilnego,
wnioskodawca otrzymuje powiadomienie o konieczności złożenia wniosku o wydanie
odpisu aktu stanu cywilnego na podstawie art. 44 ust. 5.
<6. Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego
danych dotyczących wskazanej osoby pobrane przy użyciu usługi, o której mowa w
ust. 2, jest nieodpłatne.
7.

Jeżeli

nie

jest

możliwe

pobranie

zaświadczenia

o

zamieszczonych

lub

niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
przy użyciu usługi, o której mowa w ust. 2, ponieważ akty stanu cywilnego dotyczące
tej osoby nie zostały przeniesione do rejestru stanu cywilnego lub dane tej osoby w
rejestrze stanu cywilnego są niezgodne z danymi zawartymi w rejestrze PESEL,
wnioskodawca otrzymuje powiadomienie o konieczności złożenia wniosku o wydanie
zaświadczenia na podstawie art. 44 ust. 5.>
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1. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego jest wydawany z urzędu w jednym egzemplarzu po
sporządzeniu aktu urodzenia albo aktu zgonu - osobie zgłaszającej zdarzenie oraz po
sporządzeniu aktu małżeństwa - osobom, które zawarły małżeństwo.
2. Jeżeli zgon osoby nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia w związku z
niedostępnością rejestru stanu cywilnego, niezwłocznie po dokonaniu jego rejestracji
osobie zgłaszającej zgon są wydawane z urzędu 2 odpisy skrócone aktu zgonu.
<3. Jeżeli osoba zgłaszająca urodzenie w sposób określony w art. 58a złożyła
oświadczenie o wyborze elektronicznej postaci odpisu skróconego aktu urodzenia,
odpis ten opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do
spraw informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej
Art. 49.
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym zawiera:
1) nazwisko, imię (imiona), numer PESEL wnioskodawcy, jeżeli został nadany, i adres do
korespondencji osoby składającej wniosek;
2) oświadczenie o nieistnieniu okoliczności, mających wpływ na stan cywilny,
nieodzwierciedlonych

w

rejestrze

stanu

cywilnego,

składane

pod

rygorem

odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia;
3) pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;
4)

informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych
osób fizycznych.

2. Zaświadczenie o stanie cywilnym zawiera:
1) nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia osoby, której stanu
cywilnego dotyczy, płeć, imiona oraz nazwiska rodowe rodziców;
2) oznaczenie stanu cywilnego jako sytuacji osoby w odniesieniu do małżeństwa.
3. Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.
<4. Osoba, której zaświadczenie o stanie cywilnym dotyczy, może je pobrać z rejestru
stanu cywilnego przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra
właściwego do spraw informatyzacji po:
1) uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
2) złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz
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5. Zaświadczenie o stanie cywilnym pobrane w sposób, o którym mowa w ust. 4, jest
opatrywane zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw
informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej.
6. Zaświadczenie o stanie cywilnym pobrane przy użyciu usługi, o której mowa w ust. 4,
jest nieodpłatne.
7. Jeżeli nie jest możliwe pobranie zaświadczenia o stanie cywilnym przy użyciu usługi, o
której mowa w ust. 4, ponieważ akty stanu cywilnego dotyczące osoby, której
zaświadczenie dotyczy, nie zostały przeniesione do rejestru stanu cywilnego lub dane
tej osoby w rejestrze stanu cywilnego są niezgodne z danymi zawartymi w rejestrze
PESEL, wnioskodawca otrzymuje powiadomienie o konieczności złożenia wniosku o
wydanie zaświadczenia na podstawie art. 44 ust. 5.>
Art. 69.
1. Jeżeli matka lub ojciec małoletniego dziecka zawarli małżeństwo z osobą, która nie jest
ojcem ani matką tego dziecka, przyjęcie przez kierownika urzędu stanu cywilnego albo
przez konsula oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko,
jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko, dokumentuje się w formie protokołu, który
podpisują składający oświadczenie i kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul.
2. Protokół przyjęcia oświadczeń zawiera:
[1) nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia rodzica dziecka oraz
jego małżonka, informację o miejscu sporządzenia aktu małżeństwa i oznaczenie tego aktu
oraz numer PESEL rodzica, jeżeli został nadany;]
<1) nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia matki lub ojca
dziecka oraz małżonka jednego z nich, informację o miejscu sporządzenia aktu
małżeństwa i oznaczenie tego aktu, a także numer PESEL matki lub ojca dziecka,
jeżeli został nadany;>
2) nazwisko, imię (imiona) dziecka, miejsce sporządzenia aktu urodzenia i oznaczenie tego
aktu oraz numer PESEL dziecka, jeżeli został nadany;
3) informację o złożeniu oświadczeń, że dziecko będzie nosiło nazwisko, jakie nosi albo
nosiłoby ich wspólne dziecko;
4) informację o dopuszczalności nadania dziecku nazwiska, jakie nosi albo nosiłoby wspólne
dziecko małżonków;
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jego podpis lub informację, że nie wyraziło zgody na zmianę nazwiska;
6) nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności;
7) adres do korespondencji małżonków;
8) nazwisko i imię kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula, który przyjął
oświadczenia.
3. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenia małżonków, że dziecko
będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko, przesyła
protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu
urodzenia, w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu, w
celu dołączenia do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o nazwisku dziecka.
4. Konsul, który przyjął oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo
nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko, przesyła niezwłocznie protokół
kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia w
celu dołączenia do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o nazwisku dziecka.
Art. 71.
1. W przypadku przysposobienia, na które rodzice dziecka przed sądem opiekuńczym
wyrazili

zgodę

bez

wskazania

osoby

przysposabiającego,

sporządza

się

dla

przysposobionego nowy akt urodzenia.
2. Jeżeli przysposabiają wspólnie małżonkowie, w akcie urodzenia przysposobionego
wskazuje się przysposabiających jako rodziców przysposobionego.
3. [Jeżeli przysposabia osoba niepozostająca w związku małżeńskim lub małżonek
przysposabia dziecko niepochodzące od drugiego małżonka, w akcie urodzenia
przysposobionego wskazuje się przysposabiającego jako rodzica dziecka.] <Jeżeli
przysposabia

osoba

niepozostająca

w

związku

małżeńskim

lub

małżonek

przysposabia dziecko niepochodzące od drugiego małżonka, w akcie urodzenia
przysposobionego wskazuje się przysposabiającego jako jedno z rodziców dziecka.>
Jako imię drugiego z rodziców zamieszcza się imię wskazane przez przysposabiającego, a
w razie braku takiego wskazania, imię wybrane przez kierownika urzędu stanu cywilnego;
jako nazwisko drugiego z rodziców i jego nazwisko rodowe zamieszcza się nazwisko
przysposabiającego.
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1. Jeżeli przez przysposobienie powstają skutki określone w art. 121 Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego, do aktu urodzenia przysposobionego dołącza się wzmiankę dodatkową o
przysposobieniu.
2. Na wniosek przysposabiającego, za zgodą przysposobionego, który ukończył lat 13, albo
na wniosek przysposobionego, za zgodą przysposabiającego, sąd opiekuńczy może
postanowić o sporządzeniu dla przysposobionego nowego aktu urodzenia. Przepisy art.
118 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stosuje się.
3. Dane rodziców w treści wzmianki dodatkowej o przysposobieniu oraz w nowym akcie
urodzenia, o którym mowa w ust. 2, ustala się na zasadach określonych w art. 71 ust. 2 i 3.
[4. Jeżeli przysposabia mąż matki dziecka lub żona ojca dziecka, w akcie urodzenia
przysposobionego lub w treści wzmianki dodatkowej o przysposobieniu wskazuje się
przysposabiającego jako rodzica dziecka.]
<4. Jeżeli przysposabia mąż matki dziecka lub żona ojca dziecka, w akcie urodzenia
przysposobionego lub w treści wzmianki dodatkowej o przysposobieniu wskazuje się
przysposabiającego jako jedno z rodziców dziecka.>
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