
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 13 stycznia 2022 r. 

 

o dokumentach paszportowych 

 

(druk nr 615) 

 

U S T A W A   z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1893, 2368 i 2469) 

Art.  12a. 

1. Dział informatyzacja obejmuje sprawy: 

1) informatyzacji administracji publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne; 

2) systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej; 

3) wspierania inwestycji w dziedzinie informatyzacji; 

4) realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie 

informatyzacji i telekomunikacji; 

5) udziału w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie informatyzacji; 

6) rozwoju społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu; 

7) rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną; 

8) kształtowania polityki państwa w zakresie ochrony danych osobowych; 

9) telekomunikacji; 

10) bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w wymiarze cywilnym; 

[11) rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego oraz 

Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych;] 

<11) rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego oraz 

Rejestru Dokumentów Paszportowych;> 

12) ewidencji pojazdów, ewidencji kierowców oraz ewidencji posiadaczy kart parkingowych; 

13) nadzoru nad świadczeniem usług zaufania w rozumieniu przepisów o usługach zaufania; 

13a) identyfikacji elektronicznej; 

14) (uchylony). 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej. 
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U S T A W A   z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

617 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 464) 

Art.  23. 

1. Paszport tymczasowy wydaje się: 

1) (uchylony); 

2) osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu 

sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do 

miejsca stałego pobytu; 

4) osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych 

nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny; 

5) osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych 

nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową; 

6) osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta 

ma charakter czasowy. 

2. Dopuszcza się możliwość wydania paszportu tymczasowego z urzędu osobom 

przebywającym za granicą, które nie posiadają dokumentu paszportowego, jeżeli 

przemawiają za tym ważne okoliczności. 

<3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, innych niż wymienione w ust. 1, 

wojewoda i konsul mogą wydać paszport tymczasowy.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510, 

1000, 1641 i 1978) 

Art.  17. 

1. O nadanie numeru PESEL z urzędu występują odpowiednio: 

1) kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia - w stosunku do dzieci 

osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

2) organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy - w stosunku 

do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, z wyjątkiem dzieci, o których mowa w 

pkt 1; 



- 3 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3) organ wydający polski dokument tożsamości - w stosunku do osób, o których mowa w art. 

7 ust. 1 pkt 2; 

3a) organ wydający dowód osobisty - w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 

pkt 1; 

4) organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy - w 

stosunku do osób, dla których nie można ustalić organu właściwego w sposób wskazany 

w pkt 1-3. 

2. W celu nadania numeru PESEL organy wskazane w ust. 1 przekazują, za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego, dane, o których mowa w art. 8 pkt 1-9, 11-15 i 22-24a, 

ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, z uwzględnieniem art. 9. 

<3. Organy właściwe do wydania paszportu mogą weryfikować dane, o których mowa w 

art. 8 pkt 1–9 oraz 12 i 13, w rejestrze stanu cywilnego, o którym mowa w art. 5 

ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 709 i 1978 oraz z 2022 r. poz. …).> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw 

członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz 

organizacjami międzynarodowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 158) 

 

Art.  6. 

1. Punkt kontaktowy, w celu realizacji swoich zadań, posiada bezpośredni dostęp do: 

1) Krajowego Systemu Informacyjnego Policji; 

2) rejestru PESEL; 

3) centralnej ewidencji pojazdów; 

4) centralnej ewidencji kierowców; 

5) krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców; 

6) Krajowego Rejestru Karnego; 

7) Krajowego Rejestru Sądowego; 

8) Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej; 

9) ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych; 

[10) Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych;] 
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<10) Rejestru Dokumentów Paszportowych;> 

11) Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności; 

12) danych udostępnianych za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego. 

2. Punkt kontaktowy posiada pośredni dostęp do zbiorów danych zawierających informacje o 

wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) oraz zbiorów danych 

daktyloskopijnych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 

r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 

2021 r. poz. 709 i 1978) 

Art.  5. 

1. Rejestr stanu cywilnego jest prowadzony w systemie teleinformatycznym. 

2. Utrzymanie i rozwój rejestru stanu cywilnego, w celu realizacji zadań określonych w 

ustawie, zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji, w tym: 

1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do rejestru stanu cywilnego; 

2) zapewnia integralność danych w rejestrze stanu cywilnego; 

3) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym rejestr stanu cywilnego jest 

prowadzony, dla podmiotów przetwarzających dane w tym rejestrze; 

4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym rejestr stanu 

cywilnego jest prowadzony; 

5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych; 

6) określa zasady zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych; 

7) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych w rejestrze stanu cywilnego; 

8) zapewnia poprawność danych przetwarzanych w rejestrze stanu cywilnego. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek ministra właściwego do spraw 

informatyzacji może uczestniczyć w realizacji zadań związanych z rozwojem rejestru 

stanu cywilnego oraz zapewnieniem poprawności danych przetwarzanych w tym rejestrze. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci 

umożliwiającej łączność elektroniczną pozwalającą na dostęp organom, o których mowa 

w ust. 6, do rejestru stanu cywilnego. 

http://lex.senat.pl/#/document/16793593?cm=DOCUMENT
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5. Wpisu w rejestrze stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub 

zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego. 

[6. W celu realizacji zadań określonych w ustawie kierownik urzędu stanu cywilnego, 

zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego, wojewoda, minister właściwy do spraw 

wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw informatyzacji posiadają dostęp do 

rejestru stanu cywilnego.] 

<6. W celu realizacji zadań określonych w ustawie kierownik urzędu stanu cywilnego, 

zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego, konsul, wojewoda, minister właściwy 

do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw informatyzacji posiadają 

dostęp do rejestru stanu cywilnego.> 

<6a. W celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o 

ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510, 1000, 1641 i 1978 oraz z 2022 r. poz. …) 

oraz w ustawie z dnia 13 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. poz. 

…) konsul, wojewoda, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister 

właściwy do spraw zagranicznych posiadają dostęp do rejestru stanu cywilnego.> 

7. Minister właściwy do spraw informatyzacji wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 15 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z 

późn. zm.). 

Art.  76. 

1. Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo osobiście przedstawia dokument tożsamości 

wybranemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego albo konsulowi, albo kierownikowi 

urzędu stanu cywilnego, który ma wydać zaświadczenie, o którym mowa w art. 4
1
 

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oraz składa: 

1)  na piśmie utrwalonym w postaci papierowej zapewnienie, że nie wie o istnieniu 

okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, zwane dalej "zapewnieniem"; 

2) zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i 

opiekuńczego. 

[2. Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przed konsulem, 

osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada również odpis aktu 

urodzenia, a jeżeli pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa 

http://lex.senat.pl/#/document/68636690?unitId=art(15)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16785962?unitId=art(4(1))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16785962?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16785962?cm=DOCUMENT
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z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis 

aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo 

dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.] 

3. Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez 

pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada również 

zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez 

pełnomocnika oraz pełnomocnictwo. 

4. Zapewnienie zawiera: 

1) nazwiska i imiona osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, ich nazwiska rodowe, jeżeli 

można je ustalić, stan cywilny, obywatelstwo, daty i miejsca urodzenia, numery PESEL, 

jeżeli zostały nadane, oraz oznaczenia przedstawionych dokumentów tożsamości; 

2) jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo pozostawała uprzednio w związku 

małżeńskim albo prawomocnie stwierdzono nieistnienie małżeństwa - wskazanie miejsca 

zawarcia małżeństwa; 

3) informację o wspólnych dzieciach osób zamierzających zawrzeć małżeństwo oraz 

oznaczenie ich aktów urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym zostały sporządzone, 

jeżeli są znane; 

4) nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe rodziców każdej z osób zamierzających zawrzeć 

małżeństwo; 

5) jeżeli małżeństwo ma zostać zawarte w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego - oświadczenia o nazwisku (nazwiskach), które będą nosiły 

osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo po jego zawarciu, oraz oświadczenia o nazwisku 

dzieci zrodzonych z tego małżeństwa; 

6) oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa 

określone w art. 10-15 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; 

7) informację o pouczeniu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia; 

8) adres do korespondencji osób zamierzających zawrzeć małżeństwo; 

9)  własnoręczne podpisy osób zamierzających zawrzeć małżeństwo oraz kierownika urzędu 

stanu cywilnego albo konsula przyjmującego zapewnienie. 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Informacja, o której mowa w ust. 4 pkt 7, 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

http://lex.senat.pl/#/document/16785962?unitId=art(1)par(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16785962?unitId=art(1)par(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16785962?unitId=art(10)&cm=DOCUMENT
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6. Zapewnienie zawiera adnotację o wyznaczonej dacie zawarcia związku małżeńskiego oraz 

o zweryfikowaniu danych przedstawionych w zapewnieniu przez osobę zamierzającą 

zawrzeć małżeństwo, ze wskazaniem dokumentów, na podstawie których dokonano 

weryfikacji lub oznaczenia aktów stanu cywilnego. 

7. Kierownik urzędu stanu cywilnego pozyskuje do zapewnienia od osób zamierzających 

zawrzeć małżeństwo i przetwarza informacje o ich wykształceniu, miejscu ich 

zamieszkania, w tym o okresie przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

obszarze danej gminy. 

8. Kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje dla potrzeb statystyki publicznej informacje, 

o których mowa w ust. 7, służbom statystyki publicznej. 

9. Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby 

zamierzające zawrzeć małżeństwo. 

10. Zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul 

udziela na piśmie. 

Art.  83. 

1.   Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez 

obywatela polskiego lub cudzoziemca, którego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 

lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa jest 

oceniana na podstawie prawa polskiego, mogą oni otrzymać na piśmie utrwalonym w 

postaci papierowej zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą 

zawrzeć małżeństwo. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, przedstawia dokument tożsamości oraz składa do 

wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego: 

1) zapewnienie; 

2) dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka. 

[3. O wydanie przez konsula zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić obywatel 

polski, który przedkłada dokumenty wymienione w ust. 2 oraz odpis aktu urodzenia, a 

jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o 

jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu 

małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo 

potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.] 

http://lex.senat.pl/#/document/16785962?unitId=art(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17699007?cm=DOCUMENT
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<3. O wydanie przez konsula zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić 

obywatel polski, który przedkłada dokumenty wymienione w ust. 2.> 

4. Osoba, o której mowa w ust. 1, która nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w 

Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny 

dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, 

potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, 

potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub 

unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie 

nieistnienia małżeństwa. 

5. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) nazwisko i imię (imiona) osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, nazwisko rodowe, płeć, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia, 

obywatelstwo oraz nazwiska i imiona, nazwiska rodowe jej rodziców; 

2) nazwisko, imię (imiona), płeć, miejsce i datę urodzenia i obywatelstwo drugiego z 

przyszłych małżonków oraz nazwisko rodowe, jeżeli można je ustalić; 

3) adnotację o możności zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim. 

6. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego 

sporządzenia. 

Art.  125. 

1. Przeniesienie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego jest dokonywane z urzędu. 

[2. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego prowadzoną 

na podstawie przepisów dotychczasowych, dokonuje przeniesienia aktu stanu cywilnego 

do rejestru stanu cywilnego w przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu stanu 

cywilnego lub o wydanie zaświadczeń, o których mowa w niniejszej ustawie, albo w 

przypadku dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, dla której akt 

stanu cywilnego jest niezbędny.] 

<2. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego 

prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych, dokonuje przeniesienia aktu 

stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w przypadku złożenia wniosku o 

wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczeń, o których mowa w 

niniejszej ustawie, albo w przypadku dokonywania czynności z zakresu rejestracji 

stanu cywilnego, dla której akt stanu cywilnego jest niezbędny, albo w przypadku 
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gdy akt stanu cywilnego jest niezbędny dla dokonania czynności przez organ 

paszportowy.> 

3. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczeń, o 

których mowa w niniejszej ustawie, został złożony do kierownika urzędu stanu 

cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego prowadzoną na podstawie 

przepisów dotychczasowych, dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru 

stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w ciągu 7 

dni roboczych od dnia złożenia wniosku. 

4. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczeń, o 

których mowa w niniejszej ustawie, został złożony do kierownika urzędu stanu 

cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu 

cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie 

odpisu lub zaświadczenia w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. 

[5. W przypadku dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, do której jest 

niezbędny akt stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu 

cywilnego dokonuje się niezwłocznie.] 

<5. W przypadku dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, do 

której jest niezbędny akt stanu cywilnego, albo w przypadku gdy akt stanu 

cywilnego jest niezbędny dla dokonania czynności przez organ paszportowy, 

przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się 

niezwłocznie.> 

6. Przekazanie z rejestru stanu cywilnego do rejestru PESEL oznaczenia aktu stanu cywilnego 

przeniesionego do rejestru stanu cywilnego nie jest rejestracją zmiany danych w 

rozumieniu art. 10 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 122. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. z 2021 r. poz. 823) 

 

Art.  34. 

Konsul na podstawie odrębnych przepisów: 

[1) wydaje paszporty i paszporty tymczasowe, unieważnia je oraz odmawia ich wydania;] 

http://lex.senat.pl/#/document/17659012?unitId=art(10)ust(6)&cm=DOCUMENT
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<1) wydaje paszporty i paszporty tymczasowe, unieważnia je, stwierdza ich nieważność 

oraz odmawia ich wydania;> 

2) wydaje wizy albo odmawia ich wydania, cofa i unieważnia wizy oraz rozpatruje wnioski o 

ponowne rozpatrzenie sprawy w tym zakresie, a także unieważnia naklejki wizowe; 

3) udziela zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, odmawia 

ich udzielenia lub je cofa; 

4) przyjmuje i przekazuje do właściwego organu w kraju wnioski w sprawie o nadanie, 

przywrócenie, potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego lub o 

wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, a także przyjmuje 

oświadczenia w zakresie obywatelstwa polskiego; 

5) wydaje tymczasowe polskie dokumenty podróży dla cudzoziemca lub odmawia ich 

wydania; 

6) wydaje obywatelom innych państw Unii Europejskiej tymczasowe dokumenty podróży lub 

odmawia ich wydania; 

7) wydaje decyzje w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia oraz decyzje o 

zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej w celu repatriacji, może przyznawać i 

wypłacać pomoc ze środków budżetu państwa lub pokrywać koszty uczestnictwa w kursie 

języka polskiego, a także dokonuje tłumaczenia na język polski lub poświadcza 

tłumaczenie zagranicznych dokumentów umożliwiających sporządzenie polskiego aktu 

stanu cywilnego, o których mowa w art. 12c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472), i przekazuje je, wraz z wnioskiem o sporządzenie 

polskiego aktu stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego, kierownikowi urzędu stanu 

cywilnego wybranemu przez osobę, o której mowa w art. 12c ust. 1 tej ustawy; 

8) przyznaje Kartę Polaka, odmawia jej przyznania lub ją unieważnia, wydaje Kartę Polaka 

oraz przedłuża jej ważność; 

8a) wydaje uczniom i nauczycielom dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z 

ulgowych przejazdów - w związku z pobieraniem albo nauczaniem języka polskiego, 

historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim 

- oraz przedłuża ich ważność; 

9) wydaje zaświadczenia uprawniające do przywozu broni na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub uprawniające do przewozu broni przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

a także dokonuje wpisów w Europejskiej karcie broni palnej; 

http://lex.senat.pl/#/document/16887944?unitId=art(12(c))ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16887944?unitId=art(12(c))ust(1)&cm=DOCUMENT
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10) wydaje zaświadczenia dotyczące możliwości sprowadzenia zwłok i szczątków z 

zagranicy; 

11) przyjmuje od osób zamierzających zawrzeć małżeństwo zapewnienie, że nie wiedzą o 

istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa; 

12) przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczenia w sprawie 

nazwiska małżonków i ich dzieci; 

13) wydaje zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć 

małżeństwo; 

14) przyjmuje wnioski o rejestrację urodzenia lub zgonu, jeżeli urodzenie lub zgon nastąpiły 

za granicą i nie zostały tam zarejestrowane albo w państwie urodzenia lub zgonu nie jest 

prowadzona rejestracja stanu cywilnego; 

15) przyjmuje oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa; 

16) przyjmuje wnioski i oświadczenia dotyczące imion lub nazwisk i przekazuje je do 

właściwego organu; 

16a) przyjmuje wnioski o transkrypcję zagranicznego dokumentu stanu cywilnego i 

przekazuje je do właściwego organu; 

17) wykonuje czynności w odniesieniu do statków podnoszących polską banderę i ich załóg, 

w szczególności wydaje tymczasowe świadectwa polskiej przynależności statku i 

certyfikaty bezpieczeństwa statku oraz przyjmuje protesty morskie; 

18) przyjmuje wnioski o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji 

wojskowej i przekazuje je do właściwego organu; 

19) poświadcza podpis, przyjmuje i przekazuje do Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wnioski o udostępnienie do wglądu 

dokumentów będących w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wnioski o wydanie kopii tych dokumentów lub 

wnioski o wydanie przedmiotów znajdujących się w archiwum Instytutu Pamięci 

Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; 

20) wykonuje czynności mające na celu przeprowadzenie wyborów i referendum 

ogólnokrajowego; 

21) przyjmuje pisma i przekazuje je do kraju, jeżeli ich złożenie u konsula skutkuje, zgodnie z 

odrębnymi przepisami, zachowaniem terminu w postępowaniu; 

22) pełni funkcję punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP. 
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[Art.  116. 

1. Do zwolnień, ulg i zasad obniżania opłat konsularnych za wydanie paszportu, jak również 

do zwrotu opłaty konsularnej za wydanie paszportu w przypadku wydania decyzji o 

unieważnieniu paszportu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. 

o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 617 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 464). 

2. Zwrotu opłaty konsularnej za wydanie paszportu w przypadku wydania decyzji o 

unieważnieniu paszportu dokonuje się po dostarczeniu konsulowi unieważnionego 

paszportu.] 

<Art. 116. 

Do pobierania obniżonych opłat konsularnych za wydanie paszportu lub paszportu 

tymczasowego oraz zwolnień z opłaty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

13 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. poz. ...).> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1660 i 1997) 

Art.  5. 

1. Ustala się trzy kategorie dokumentów publicznych w zależności od ich znaczenia dla 

bezpieczeństwa państwa. 

2. Dokumentami publicznymi kategorii pierwszej są dokumenty najistotniejsze z punktu 

widzenia bezpieczeństwa państwa, których wytwarzanie odbywa się w sposób 

uwzględniający szczególne środki bezpieczeństwa: 

1) dowód osobisty; 

2) dokumenty paszportowe; 

3) książeczka żeglarska, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

pracy na morzu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1353); 

4) dokumenty wydawane na podstawie art. 44 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 28 

listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 709); 

5) dokumenty wydawane cudzoziemcowi na podstawie art. 37 oraz art. 226 ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 

r. poz. 159); 

http://lex.senat.pl/#/document/17293869?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18229930?unitId=art(10)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18148247?unitId=art(44)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18148247?unitId=art(83)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18053962?unitId=art(37)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18053962?unitId=art(226)&cm=DOCUMENT
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6) dokumenty wydawane członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw 

obcych oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub 

powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także dokumenty wydawane 

członkom ich rodzin pozostającym z nimi we wspólnocie domowej na podstawie art. 61 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

7) dokument wydawany obywatelowi Unii Europejskiej na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z 

dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz 

wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i 

członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293, z 2020 r. poz. 2023 i 2369 oraz z 2021 r. 

poz. 159); 

8) dokumenty wydawane członkowi rodziny obywatela Unii Europejskiej na podstawie art. 

30 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin; 

9) dokumenty wydawane cudzoziemcowi na podstawie art. 55 ust. 1 oraz art. 89i ust. 1 

ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108); 

10) tytuły wykonawcze wydawane przez sądy lub referendarzy sądowych; 

11) odpisy prawomocnych orzeczeń sądów, z których wynika nabycie, istnienie lub 

wygaśnięcie prawa, albo które odnoszą się do stanu cywilnego; 

12) odpisy orzeczeń lub zaświadczenia stwierdzające uprawnienie do: reprezentacji danej 

osoby, dokonania czynności prawnej bądź zarządu określonym majątkiem, wydawane 

przez sądy; 

13) odpisy postanowień sądów i referendarzy sądowych w przedmiocie nadania klauzuli 

wykonalności tytułom egzekucyjnym innym niż wymienione w art. 777 § 1 pkt 1 i 11 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, gdy ich 

przedmiotem są tytuły egzekucyjne niepochodzące od sądu; 

14) wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów obejmujących czynności notarialne, o których 

mowa w art. 79 pkt 1-1b i 4, poświadczenia, o których mowa w art. 79 pkt 2, oraz 

protesty, o których mowa w art. 79 pkt 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o 

notariacie; 

15) certyfikat członka załogi statku powietrznego; 

http://lex.senat.pl/#/document/18053962?unitId=art(61)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17294228?unitId=art(48)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17294228?unitId=art(30)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17294228?unitId=art(30)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17294228?unitId=art(48)ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17041683?unitId=art(55)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17041683?unitId=art(89(i))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16786199?unitId=art(777)par(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16786199?unitId=art(777)par(1)pkt(1(1))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794052?unitId=art(79)pkt(5)&cm=DOCUMENT
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16) wojskowe dokumenty osobiste wydawane osobom objętym ewidencją wojskową na 

podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372); 

17) wojskowe dokumenty osobiste wydawane na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1131); 

18) karty tożsamości wydawane na podstawie art. 137c ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 

r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; 

19) karty tożsamości wydawane na podstawie art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 

r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; 

[20) wpis w paszporcie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o 

dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 617 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 464);] 

<20) wpis w paszporcie, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 

r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. poz. …);> 

21) naklejka wizowa; 

22) Karta Polaka; 

23) legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności; 

24) Prawo wykonywania zawodu lekarza; 

25) Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty; 

26) prawo jazdy; 

27) profesjonalny dowód rejestracyjny oraz dowód rejestracyjny pojazdu, z wyłączeniem 

dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694 i 720); 

28) karta pojazdu; 

29) pozwolenie czasowe, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym; 

30) karta do tachografu, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o 

tachografach (Dz. U. z 2020 r. poz. 900); 

31) zaświadczenie ADR, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756); 

31a) dokument rejestracyjny, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. 

o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1500); 

http://lex.senat.pl/#/document/16787130?unitId=art(54)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17056528?unitId=art(48)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17056528?unitId=art(137(c))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16787130?unitId=art(54(a))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17293869?unitId=art(19)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798732?unitId=art(73)ust(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798732?unitId=art(71)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18744759?unitId=art(2)pkt(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17740666?unitId=art(2)pkt(10)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18727789?unitId=art(4)ust(1)&cm=DOCUMENT
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32) legitymacje służbowe: 

a) policjantów, 

b) funkcjonariuszy Straży Granicznej, 

c) funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, 

d) funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

e) funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, 

f) funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

g) funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i żołnierzy zawodowych 

wyznaczonych na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

h) funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i żołnierzy zawodowych wyznaczonych na 

stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego, 

i) funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, 

j) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, 

k) osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, 

l) inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, 

m) żołnierzy Żandarmerii Wojskowej; 

33) 1  karta kwalifikacji kierowcy. 

3. Dokumentami publicznymi kategorii drugiej są dokumenty istotne ze względu na 

bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym 

dotyczące broni, międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, potwierdzające 

wykształcenie wyższe i specjalistyczne oraz świadectwa dojrzałości, inne niż wymienione 

w ust. 2. 

4. Dokumentami publicznymi kategorii trzeciej są dokumenty mające wpływ na 

bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym koncesje, pozwolenia, licencje, 

zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu, 

dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, 

legitymacje szkolne i studenckie oraz dokumenty uprawniające do różnego rodzaju ulg, 

inne niż wymienione w ust. 2 i 3. 

 

 


