
Oświadczenie złożone przez senatorów 

Wadima Tyszkiewicza i Krzysztofa Kwiatkowskiego 

na 36. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 lutego 2022 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Nowoczesne rozwiązanie informatyczne w postaci aplikacji mobilnej mObywatel bez wątpienia jest no-

woczesną alternatywną dla tradycyjnej formy dokumentów tożsamości. Niestety omawiana usługa, która 

posiada uregulowanie prawne w przepisach ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne, nie w pełni zastępuje dokument, jakim jest dowód osobisty. Zgodnie z art. 4 ustawy 

o dowodach osobistych dowód osobisty jest jedynym dokumentem stwierdzającym w świetle przepisów pra-

wa tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

W związku z powyższym używanie na stronie internetowej www.gov.pl sformułowania, że 

cja  mObywatel jest „dokumentem”, wprowadza w błąd użytkowników. Nie jest bowiem możliwe, aby na 

podstawie zawartych w niej danych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dokonać stwier-

dzenia tożsamości użytkownika w ramach wszelkich czynności administracyjno-prawnych. Oznacza to, że 

jeśli chcemy załatwić jakąkolwiek sprawę w administracji publicznej lub przed organami wymiaru sprawie-

dliwości, niezbędne jest posługiwanie się dowodem osobistym. Na tę kwestię obywatele bardzo często zwra-

cają uwagę. Niestety dowiadują się o tym ograniczeniu najczęściej w chwili kontaktu z instytucjami publicz-

nymi, co powoduje, że muszą ponownie skontaktować się z danym urzędem i okazać dowód osobisty. 

Sugerujemy zatem, aby rozważyć zmianę przepisów prawa, która umożliwi posługiwanie się tożsamością 

zawartą w aplikacji mObywatel w obrocie krajowym, tj. w kontakcie z każdym organem administracji pu-

blicznej oraz wymiaru sprawiedliwości. Zasadne jest również, aby spowodować, by funkcjonalność aplikacji 

mWeryfikator stosowano w systemach informatycznych wszystkich instytucji publicznych, co uprości i przy-

spieszy realizację spraw obywateli. Powyższe wynika z faktu, że w każdym przypadku kontaktu obywatela 

z  administracją publiczną niezbędne jest wprowadzenie danych obywatela do systemu teleinformatycznego 

danej instytucji, co najczęściej jest wykonywane ręcznie przez urzędników. Ze względu na dążenie do osią-

gnięcia jak największego odsetka spraw załatwianych wyłącznie w postaci elektronicznej powyższe rozwią-

zania wydają się niezbędne do tego, aby wskazany cel osiągnąć. 

Z wyrazami szacunku 

Wadim Tyszkiewicz 

Krzysztof Kwiatkowski 
 


