
 

 

Warszawa, 22 marca 2022 r.  
 

 

BPC.WIOC.4513.1.2.2022 

Szanowny Pan 

Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu RP 

Dot. pisma z 8 lutego 2021 r. w sprawie oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Wa-

dima Tyszkiewicza podczas 36 posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2022 r. (BPS/043-36-

1479/21) 

Szanowna Panie Marszałku, 

poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane przez Senatora pytania. 

Aplikacja mObywatel stanowi publiczną aplikację mobilną (cyfrowy portfel na dokumenty), o 

której mowa w art. 19e ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmio-

tów realizujących zadania publiczne  (dalej: ustawa o informatyzacji). Warunki funkcjonowania 

publicznej aplikacji mobilnej i jej udostępniania przez ministra właściwego do spraw informa-

tyzacji określają art. 19e-19i ww. ustawy.  W świetle art. 19e ust. 1 pkt 1 ustawy o informaty-

zacji, publiczna aplikacja mobilna pozwala w szczególności na pobranie, przechowywanie i pre-

zentację dokumentów elektronicznych, o których mowa w ust. 2 tego przepisu, a także prze-

kazywanie tych dokumentów między urządzeniami mobilnymi lub do systemów teleinforma-

tycznych. Wspomniany wyżej ust. 2 stanowi, że za pomocą aplikacji mobilnej możliwe jest po-

branie dokumentu elektronicznego zawierającego m.in. dane osobowe użytkownika publicz-

nej aplikacji mobilnej pobrane z rejestrów publicznych w zakresie określonym w art. 19e ust. 3 

i 4 ustawy o informatyzacji, tj. w szczególności aktualne dane z: 

1. Rejestru Dowodów Osobistych w zakresie, o którym mowa w art. 56 pkt 1, 2 i 4 lit. a-c 

ustawy o dowodach osobistych, tj.: numer PESEL, nazwisko i imię (imiona), nazwisko 

rodowe, imię ojca, imię i nazwisko rodowe matki, datę i miejsce urodzenia, płeć, foto-

grafię określoną w art. 29 ustawy o dowodach osobistych, serię i numer dowodu osobi-

stego, datę ważności dowodu osobistego, oznaczenie organu wydającego dowód oso-

bisty; 

2. Rejestru PESEL w zakresie, o którym mowa w art. 8 pkt 1-3, 4-6, 9-11, 14 i 22 ustawy z 

dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, tj.: nazwisko i imię (imiona), nazwisko 

rodowe, imiona i nazwiska rodowe rodziców, datę urodzenia, miejsce urodzenia, kraj 

urodzenia, płeć, numer PESEL, obywatelstwo albo status bezpaństwowca, adres i datę 



 

zameldowania na pobyt stały, a także serię, numer i datę ważności ostatniego wyda-

nego dowodu osobistego obywatela polskiego oraz oznaczenie organu wydającego do-

kument. 

W świetle powyższego wskazać należy, że w ramach publicznej aplikacji mobilnej mObywatel 

udostępniana jest usługa pozwalająca na pobranie danych, o których mowa powyżej, oraz ich 

prezentację. Dane prezentowane w określonej formie przy wykorzystaniu usługi udostępnio-

nej w ramach aplikacji mObywatel stanowią dokumenty elektroniczne w rozumieniu art. 3 pkt 

2 ustawy o informatyzacji. Zaznaczyć przy tym należy, że są dokumentami elektronicznymi wy-

dawanymi przez organ administracji publicznej.  

Celem usługi jest zapewnienie mobilnego narzędzia pozwalającego na potwierdzenie własnej 

tożsamości. Należy, jednakże zastrzec, że dokumenty elektroniczne prezentowane za pośred-

nictwem usługi nie mogą być wykorzystywane w sytuacji, gdy przepisy prawa literalnie stano-

wią o konieczności ustalenia tożsamości osoby fizycznej na podstawie dokumentu tożsamości, 

czyli na przykład na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. Natomiast w pozostałych 

przypadkach, w których katalog dokumentów wymaganych w celu stwierdzenia tożsamości 

nie został określony, stwierdzenie tożsamości osoby może być dokonane na podstawie doku-

mentów elektronicznych prezentowanych w usłudze. 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że obecnie trwają prace nad projektem ustawy o apli-

kacji mObywatel, tak aby rozwiązać problemy na które napotykają użytkownicy aplikacji mO-

bywatel. Projektowane zmiany prawne chcemy aby stanowiły podstawy dla wykorzystywania i 

uznawania dokumentów elektronicznych, w życiu codziennym, co najmniej tak powszechnie 

jak to ma dziś miejsce w przypadku tradycyjnych dokumentów. 

Z poważaniem, 

z up. Adam Andruszkiewicz 

Sekretarz Stanu 

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
 
 
Do wiadomości: 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Departament Spraw Parlamentarnych 
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