
Nazwa projektu 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz 
utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu 
 
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące  
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – wiodące 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – współpracujące 
 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 
 
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Beata Stępińska, 
Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA, 
Karol Szmaj, 
Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA 
tel. (22) 60 118 20 

Data sporządzenia 
12 maja 2021 r. 
 
Źródło:  
art. 54 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r.  
o dowodach osobistych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 816) 
 
Nr w Wykazie prac legislacyjnych Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji: 689 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Projektowane rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 54 ustawy z dnia  
6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, zmienionego ustawą z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach 
osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). 
W związku ze zmianą delegacji ustawowej minister właściwy do spraw wewnętrznych zobligowany jest do wydania 
nowego aktu wykonawczego. 
Celem projektu jest uwzględnienie zmiany art. 54 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych wprowadzonej 
ustawą z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, która ma 
przede wszystkim na celu dostosowanie przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych do 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie zwiększenia 
bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i 
członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się. Do ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o 
zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw przeniesiono z obecnie obowiązującego 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu 
osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31) 
regulacje, które ze względu na swoją treść powinny stanowić materię ustawową. Przeniesiono w szczególności przepisy 
dotyczące potwierdzania tożsamości osoby wnioskującej o wydanie dowodu osobistego oraz odbioru dowodu osobistego 
wydanego dla osoby małoletniej przez rodziców i opiekunów.  
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – rozporządzenia  
na podstawie art. 54 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, w związku z nowelizacją upoważnienia. 
Projekt rozporządzenia dostosowuje wzór graficzny dowodu osobistego do wymogów rozporządzenia 2019/1157, wzór 
uzupełniono o podpis posiadacza. Ponadto, na awersie dowodu osobistego dodano dwuliterowy kod Rzeczypospolitej 
Polskiej jako państwa członkowskiego wydającego dokument, wydrukowany w sposób kontrastujący na tle niebieskiego 
prostokąta i otoczony 12 żółtymi gwiazdami (zał. nr 1). Rozporządzenie określa sposób pobierania odcisków palców 
zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji C(2018)7767 z dnia 30 listopada 2018 r. określającą specyfikację techniczną 
jednolitego wzoru dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich i uchylająca decyzję C(2002)3069.  
Do przepisów ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw dostosowano wniosek  
o wydanie dowodu osobistego. Znajdzie się w nim informacja organu gminy o pobraniu odcisków palców. We wniosku, 
będzie też własnoręczny podpis osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, który będzie zamieszczony  
w części graficznej dowodu osobistego albo adnotacja pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu.  
Wniosek został uzupełniony o dodatkowe powody ubiegania się o wydanie dowodu osobistego, tj. możliwość wymiany 
dowodu osobistego bez odcisków palców na dowód osobisty nowego wzoru zawierający odciski palców oraz z powodu 
wady technicznej lub błędnej personalizacji. Do wymogów zmienionej ustawy, dostosowano także zamieszczoną  
we wniosku o wydanie dowodu osobistego treść oświadczenia osoby składającej wniosek o świadomości 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W pozostałym zakresie wniosek nie uległ zmianie  
w stosunku do obecnie obowiązującego formularza. 

Zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych będzie dokonywane na formularzu 
zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, w którym dokonano zmiany polegającej  



na wpisaniu w „adnotacjach urzędnika” – danych o uprawdopodobnieniu podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania 
danych osobowych, w miejsce informacji o dokumencie, stanowiącym podstawę zgłoszenia. W art. 46 ust. 1 pkt 5a 
ustawy dokonano bowiem zmiany polegającej na rezygnacji z dokumentowania przez osobę, w stosunku do której 
zaistniało podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania jej danych osobowych, w tym serii i numeru dowodu osobistego, 
na rzecz uprawdopodobnienia zaistnienia takiej sytuacji.   

W pozostałym zakresie, przepisy projektowanego rozporządzenia pozostają bez zmian w stosunku do obecnie 
obowiązującego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie 
wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Rozporządzenia 2019/1157 nakłada na wszystkie państwa członkowskie obowiązki dotyczące niezbędnych zabezpieczeń  
w dokumentach tożsamości. 
 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie 
Pełnoletni obywatele RP 31,5 mln   GUS 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 dotyczące obsługi 
wniosków i wydawania 
dowodów osobistych. 

Wojewodowie 16 Informacja ogólnodostępna W zakresie nadzoru nad 
realizacją zadań wynikających 
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). 

Służby (Policja, Straż 
Graniczna, ABW, SKW, 
AW, ŻW, SOP) 

7 Informacja ogólnodostępna Organy uprawnione do 
ustalania tożsamości na 
podstawie dowodu osobistego. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce 
„Rządowy Proces Legislacyjny” zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 uchwały Rady Ministrów z dnia 29 października 
2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) 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). 
Projekt został również przekazany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wojewodów. 
Ponadto projekt został przekazany do konsultacji następującym podmiotom: 
1. Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), 
2. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT),  
3. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), 
4. Stowarzyszenie Instytutu Informatyki Śledczej, 
5. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, 
6. Rada Główna Instytutów Badawczych (RGIB), 



7. Związek Banków Polskich, 
8. Izba Gospodarki Elektronicznej, 
9. Polska Izba Informatyki Medycznej, 
10. Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych, 
11. Konfederacja Lewiatan, 
12. Fundacja Panoptykon,  
13. Fundacja e-Państwo 
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa – ogółem             

Cz. 42 – Sprawy wewnętrzne              

Cz. 27 – Informatyzacja             
Cz. 85 – Budżet wojewodów 
(finansowanie JST) 

            

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Projekt nie wywoła skutków finansowych dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym 
budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Koszty związane  
z wdrożeniem rozwiązań dostosowujących przepisy prawa krajowego do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie 
zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli Unii i dokumentów pobytowych 
wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego 
przemieszczania się, zostały przewidziane w ocenie skutków regulacji ustawy o zmianie ustawy 
o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. 

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 Brak 
wpływu 
 

      

sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

Brak 
wpływu 

      

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 

Brak bezpośredniego wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny,  
a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. 



domowe 
        

 
W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe  

 

  
Niemierzalne   

  
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń  

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz rodzinę, obywateli 
i gospodarstwa domowe. 

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 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  
 
Regulacja nie ma wpływu na rynek pracy.  
 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne: bezpieczeństwo dowodów 

osobistych 

 
 demografia 
  mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu na ww. obszary.  
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Wejście w życie rozporządzenia planowane jest na 2 sierpnia 2021 r.  
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
 
Ewaluacja efektów projektu będzie prowadzona przez międzyresortowy Komitet Sterujący do spraw Projektu e-Dowód w 
oparciu o liczbę wydawanych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną z drugą cechą biometryczną, przyjmując, że do 
końca 2022 r. zostanie wydanych co najmniej 4 mln dowodów z drugą cechą biometryczną. 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
Brak. 

 


