
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 8 października 2021 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych  

oraz niektórych innych ustaw  

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 września 

2021 r. ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, 

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki.  

1)  w art. 4 w pkt 2, lit. a i b otrzymują brzmienie: 

„a) ust. 2–4 otrzymują brzmienie:  

„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. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952, 1005 i 1641). 

3. Organy administracji publicznej, w tym podmioty, o których 

mowa w art. 5a ust. 1, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, sąd, prokurator i notariusz, do 

prowadzonych przez nie postępowań, pobierają odpis skrócony aktu 

stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego za pośrednictwem usług 

sieciowych. 

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 
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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.”, 

b) w ust. 5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Podmioty, o których mowa w ust. 3, składają wniosek o wydanie odpisu 

aktu stanu cywilnego wyłącznie w postaci elektronicznej.”,”; 

2)  po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: 

„Art. 4a. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może dokonać zakupu 

sprzętu komputerowego dla gmin na potrzeby realizacji przez nie zadań 

wynikających z ustaw zmienianych w art. 1, art. 3 i art. 4. 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji może powierzyć realizację 

zadania, o którym mowa w ust. 1, jednostce mu podległej lub przez niego 

nadzorowanej. 

3. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, powierzone do realizacji jednostce, 

o której mowa w ust. 2, może być finansowane w formie dotacji celowej z budżetu 

państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 

informatyzacji.”; 

3)  w art. 7 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) art. 4a, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Senat, po rozpatrzeniu ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach 

osobistych oraz niektórych innych ustaw, postanowił wprowadzić do jej tekstu 3 poprawki. 

Zasadniczym celem ustawy jest stworzenie podstawy prawnej dla wprowadzenia usług 

elektronicznych w obszarze spraw obywatelskich przy wykorzystaniu rejestrów 

administrowanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz pieczęci 

elektronicznej, dostępnych po uwierzytelnieniu obywatela. Dzięki wprowadzanym 

rozwiązaniom obywatel będzie mógł szybciej i bez ponoszenia dodatkowych kosztów pobrać 

określony dokument z rejestru publicznego. Niemniej jednak nadal będzie zmuszony 

do pośredniczenia w procesie przekazywania danych (dokumentów) między poszczególnymi 

instytucjami. Zdaniem Senatu nowoczesne i racjonalne rozwiązania polegają na tym, 

aby wszędzie tam gdzie jest to możliwe eliminować konieczność udziału obywatela 

w procesach wymiany danych. Celem, do którego należy dążyć jest sytuacja, w której 

obywatel zainicjuje jakąś czynność administracyjną (złoży wniosek) natomiast wszystkie 

lub większość niezbędnych danych do realizacji tej czynności podmiot publiczny pozyska 

samodzielnie. W przypadku odpisów aktów stanu cywilnego ten model już funkcjonuje, 

nie jest jednak należycie wykorzystywany z uwagi na to, że rozwiązanie to ma charakter 

fakultatywny.  

W związku z powyższym Senat uznał za zasadne przyjęcie poprawki do ustawy z dnia 

28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, która powoduje, że podmioty, 

o których mowa w art. 45 ust. 3, będą pobierały odpis skrócony aktu stanu cywilnego 

z rejestru stanu cywilnego wyłącznie za pośrednictwem usług sieciowych. W przypadku 

gdy wydanie odpisu aktu stanu cywilnego w powyższy sposób nie będzie możliwe, podmioty 

będą składały, w postaci elektronicznej, wniosek o wydanie tego aktu. Jednocześnie katalog 

tych podmiotów został rozszerzony o notariuszy (poprawka nr 1). 

Senat uznał także za właściwe przyjęcie poprawki, która umożliwi ministrowi 

właściwemu do spraw informatyzacji udzielenie wsparcia gminom w realizacji zadań 

z obszaru spraw obywatelskich, do których wykonywania niezbędne jest zapewnienie 

nowoczesnej infrastruktury sprzętowej (poprawka nr 2). Jednocześnie Senat uznał, że przepis 

ten powinien wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (poprawka nr 3). 

 


