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Szanowna Pani Marszałek 

na podstawie art. 118 ust. 1 i art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy 

 - zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o 

dowodach osobistych oraz niektórych innych 

ustaw. 

Rada Ministrów uznała ww. projekt za pilny, co podyktowane jest względami 

bezpieczeństwa przy wydawaniu dowodów osobistych zawierających drugą cechę 

biometryczną w postaci odcisków palców. 

Do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych 

został upoważniony Minister Cyfryzacji. 

 

 Z poważaniem 

 Mateusz Morawiecki 

 /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 

 

 
 

                Tłoczono z polecenia  Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych 

ustaw 

Art. 1. W ustawie z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1000) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 3 dodaje się art. 3a i art. 3b w brzmieniu: 

„Art. 3a. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz udostępnia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra 

właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań 

technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski 

palców. Komunikat ogłasza się oraz udostępnia w terminie co najmniej 14 dni przed 

dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie. 

Art. 3b. W okresie od dnia 2 sierpnia 2021 r. do dnia określonego w komunikacie 

wydanym na podstawie art. 3a przepisu art. 7 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje 

się. Termin ważności dowodu osobistego wydanego w tym okresie nie może przekroczyć 

3 sierpnia 2031 r.”; 

2) użyte w art. 4 w zdaniu pierwszym, w art. 6 w ust. 2 i w art. 10 we wprowadzeniu do 

wyliczenia wyrazy „2 sierpnia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „określonym 

w komunikacie wydanym na podstawie art. 3a”; 

3) w art. 10 w pkt 3 na końcu dodaje się średnik i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

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

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r. 



1 

 

UZASADNIENIE  

Celem projektu jest umożliwienie wydawania dowodów osobistych zawierających drugą 

cechę biometryczną w postaci odcisków palców z dniem określonym w komunikacie 

wydawanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych, ogłaszanym w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do 

spraw informatyzacji, określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających 

wydawanie dowodu osobistego z odciskami palców.  

Wprowadzenie takiego rozwiązania ma na celu przede wszystkim zagwarantowanie 

pełnego bezpieczeństwa informacji przetwarzanych z wykorzystaniem rozwiązań technicznych 

umożliwiających wydawanie dowodu osobistego z odciskami palców, a co za tym idzie – 

uruchomienie wydawania dowodów osobistych z odciskami palców w terminie zapewniającym 

gotowość techniczną, gwarantującą to bezpieczeństwo. 

Wdrożenie dowodu z drugą cechą biometryczną jest podyktowane przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. 

w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów 

pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do 

swobodnego przemieszczania się (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 67), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2019/1157”. 

W celu wdrożenia rozporządzenia 2019/1157 niezbędne jest posiadanie i włączenie do 

infrastruktury programowo-sprzętowej wspomagającej personalizację dowodów osobistych, 

urządzeń umożliwiających pobieranie odcisków linii papilarnych palców dłoni.  

Z uwagi na kwestie związane z bezpieczeństwem państwa oraz bezpieczeństwem 

publicznym urządzenia te powinny gwarantować bezpieczeństwo systemu 

teleinformatycznego, w którym są gromadzone pobrane odciski palców oraz bezpieczeństwo 

systemu teleinformatycznego służącego do personalizacji dowodów osobistych. 

W dniu 2 lipca 2021 r. – w odpowiedzi na prośbę o ocenę techniczną urządzeń 

umożliwiających pobieranie odcisków linii papilarnych palców dłoni, które mają być 

dostarczone przez wykonawcę wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego – Minister 

Cyfryzacji otrzymał od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informację wskazującą na 
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potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych z wykorzystaniem tych 

urządzeń.  

Mając na uwadze powyższe, niezbędne okazało się pilne podjęcie działań mających na 

celu wyeliminowanie zagrożenia bezpieczeństwa informacji przetwarzanych 

z wykorzystaniem tych urządzeń. 

Należy podkreślić, że wdrożenie nowych rozwiązań nastąpi niezwłocznie po zakończeniu 

postępowania przetargowego. 

Niezależnie od powyższego należy również zauważyć, że zgodnie z rozporządzeniem 

2019/1157 dowody wydane po 2 sierpnia 2021 r. będą ważne nie dłużej niż do 3 sierpnia 2031 r.  

Zaproponowany termin wejścia w życie ustawy nie narusza zasad demokratycznego 

państwa prawnego. 

OSR projektu nie był oceniany w trybie § 32 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. 

zm.). 

Projektowana regulacja nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) i nie 

podlega notyfikacji Komisji Europejskiej. 

Projektowana regulacja nie będzie wymagała notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 743). 

Projekt ustawy nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, 

konsultacji albo uzgodnienia. 

Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 

Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zgodnie z § 52 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) w Biuletynie Informacji 

Publicznej Ministra Cyfryzacji. 
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Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu 

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach 

osobistych oraz niektórych innych ustaw 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Marcin Błach – Dyrektor Departamentu Zarządzania Systemami w 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, adres e-mail: 

Sekretariat.DZS@mc.gov.pl 

Data sporządzenia 

06.07.2021 r. 

 

Źródło:  

Inne 

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych i 

programowych Rady Ministrów 

UD242 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających 

pobieranie odcisków linii papilarnych palców dłoni. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Celem projektu jest umożliwienie wydawania dowodów osobistych zawierających drugą cechę biometryczną postaci 

odcisków palców z dniem określonym w komunikacie wydawanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ogłaszanym w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, 

określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego z drugą cechę 

biometryczną. Wprowadzenie takiego rozwiązania ma na celu przede wszystkim zagwarantowanie pełnego 

bezpieczeństwa informacji przetwarzanych z wykorzystaniem rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie 

dowodu osobistego z odciskami palców, a co za tym idzie – uruchomienie wydawania dowodów osobistych z odciskami 

palców w terminie zapewniającym gotowość techniczną, gwarantującą to bezpieczeństwo. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Pełnoletni obywatele RP 31,5 mln GUS Użytkownicy dowodów 

osobistych. Zapewnienie 

obywatelom dowodu 

osobistego spełniającego 

wymagania UE dla korzystania 

z prawa do swobodnego 

przemieszczania się. 

Organy gmin 2477  Informacja ogólnodostępna  Samorządy realizujące zadania 

zlecone z zakresu administracji 

rządowej w sprawach 

dowodów osobistych. 

Wojewodowie  16  Informacja ogólnodostępna  W zakresie nadzoru nad 

realizacją zadań wynikających 
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z ustawy o dowodach 

osobistych. 

Minister Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji  

 

1  Informacja ogólnodostępna Organ administracji rządowej 

właściwy do spraw dowodów 

osobistych. 

Minister Cyfryzacji  1  Informacja ogólnodostępna  Organ administracji rządowej 

właściwy do spraw 

informatyzacji prowadzący 

Rejestr Dowodów Osobistych 

(RDO) i Krajowy Węzeł 

Identyfikacji Elektronicznej. 

Służby (Straż Graniczna, 

ABW, SKW, AW, SOP)  

 

5 Informacja ogólnodostępna Organ uprawniony do 

ustalania tożsamości na 

podstawie dowodu osobistego. 

Policja   1  Informacja ogólnodostępna  Organ uprawniony do 

ustalania tożsamości na 

podstawie dowodu osobistego. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 248) projektowana ustawa została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej Ministra Cyfryzacji. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   
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Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa 0 0 0 0 0 0 0 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

0 0 0 0 0 0 0 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

0 0 0 0 0 0 0 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Brak 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Brak 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne Uprawnione podmioty 

gospodarcze (prywatne i 

publiczne) 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 
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Komentarz: 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projekt nie ma wpływu na rynek pracy. 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Z dniem wejścia w życie ustawy. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie dotyczy. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 
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