
 
 

Uzasadnienie 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 54 

ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r. poz. 816 i ….), zwanej dalej 

„ustawą”.  

Celem projektu jest uwzględnienie zmiany ustawy wprowadzonej ustawą z dnia 14 kwietnia 

2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.   poz. …), zwanej 

dalej „ustawą zmieniającą”, która ma przede wszystkim na celu dostosowanie przepisów ustawy 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 dalej „rozporządzeniem 2019/1157”. 

Do ustawy 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 uprawnienia do odbioru dowodu osobistego wydanego dla osoby małoletniej przez 

rodziców i opiekunów.  

Zgodnie z brzmieniem art. 54 nadanym ustawą zmieniającą, rozporządzenie ma określać wzory: 

1. dowodu osobistego – załącznik nr 1 
2. wniosku o wydanie dowodu osobistego – załącznik nr 2 
3. formularza odbioru dowodu osobistego – załącznik nr 3 
4. formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – załącznik nr 4 
5. zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego – załącznik nr 6 
6. formularza zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych – 

załącznik nr 5 
7. zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego – załącznik nr 7 
a także: 
1. sposób oznaczania w dowodzie osobistym informacji o braku podpisów, 
2. sposób pobierania odcisków palców, 
3.  szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii załączanej do wniosku, 
4. szczegółowe wymogi dotyczące załączników dołączanych do wniosku składanego na piśmie 

utrwalonym w postaci elektronicznej, 
5.  sposób postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia, zgłoszenia podejrzenia 

nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, o którym mowa w art. 48a ust. 1, 
unieważnienia i zwrotu dowodu osobistego, 

6. sposób postępowania przy odbiorze dowodu osobistego, 
7. sposób fizycznego anulowania unieważnionego dowodu osobistego, 
8. tryb przekazywania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej do organu gminy, który wydał 

dowód osobisty, zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego 
z powodu jego utraty lub uszkodzenia albo przekazania przez osobę trzecią znalezionego 
cudzego dowodu osobistego. 



 
 

Przepisy projektowanego rozporządzenia mają uwzględniać: konieczność zapewnienia 

sprawności, prawidłowości i bezpieczeństwa wydawania, wymiany i unieważniania dowodów 

osobistych przy wykorzystaniu danych, o których mowa w ustawie, a także zapewniać szeroką 

dostępność wzorów dokumentów przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. 

Wzór graficzny dowodu osobistego dostosowano do wymogów rozporządzenia 2019/1157. 

Większość wymogów określonych w tym rozporządzeniu obecny wzór dowodu osobistego już spełnia, 

tj. m.in. ma format ID-1, zawiera pole przeznaczone do odczytu maszynowego. Niemniej w zakresie 

danych zawartych w dokumencie, zgodnie z minimalnymi normami dotyczącymi zabezpieczeń 

określonymi w dokumencie ICAO nr 9303 w części 5, na który powołuje się rozporządzenie 2019/1157, 

wzór uzupełniono o podpis posiadacza. Poza tym, zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia 2019/1157, 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. Projekt wzoru dowodu osobistego, zgodnie z art. 13 

ustawy z dnia 22 listopada 2019 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725, z późn. zm.), 

został opracowany w oparciu o rekomendację Komisji do spraw dokumentów publicznych z dnia 19 

czerwca 2020 r.  

We wniosku o wydanie dowodu osobistego (załącznik nr 2) będzie zamieszczany własnoręczny 

podpis osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego (która ukończyła 12. rok życia), który będzie 

zamieszczany w warstwie graficznej dowodu osobistego. W przypadku osoby, która nie będzie mogła 

złożyć podpisu, pracownik organu gminy będzie odnotowywał informację 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 (art. 46 ust. 1 pkt 4b lit. d ustawy) oraz z powodu wady technicznej lub 

błędnej personalizacji (art. 46 ust. 1 pkt 5b ustawy), czyli tzw. „reklamacji”.  Do zmienionej ustawy, 

dostosowano także zamieszczoną we wniosku o wydanie dowodu osobistego treść oświadczenia osoby 

składającej wniosek o  prawdziwości wskazanych danych (art. 28 pkt 12). We wniosku o wydanie 

dowodu osobistego, pracownik organu gminy będzie odnotowywał informację o tym, czy odciski 

palców zostały pobrane. W pozostałym zakresie wniosek nie uległ zmianie w stosunku do obecnie 

obowiązującego formularza. 

W rozdziale 2 określono sposób pobierania odcisków palców (§ 4), który jest zgodny 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. Będą pobierane odciski dwóch palców wskazujących z obu dłoni. Jeżeli jednak pobranie 

odcisku palca wskazującego, z powodu jego nieczytelności lub braku tego palca, nie będzie możliwe, 

odcisk będzie pobrany kolejno z palca środkowego, serdecznego albo kciuka, w odniesieniu do każdej  

z dłoni. Jeżeli odciski wszystkich palców danej dłoni wykazują niską jakość, będzie pobierany odcisk 

palca danej dłoni, który posiada najwyższą jakość.  



 
 

W rozdziale 3 znalazły się przepisy dotyczące wymogów dotyczących załączników dołączanych 

do wniosku składanego drogą elektroniczną tj. fotografii, orzeczenia lub zaświadczenia, o których jest 

mowa w art. 29 ust. 4 i 5 ustawy. Wymogi te nie uległy zmianie w stosunku do wymogów określonych 

w obecnie obowiązującym rozporządzeniu.  

Przy odbiorze dowodu osobistego, stosownie do art. 30b ust. 1 pkt 1 ustawy, organ gminy będzie 

dokonywał sprawdzenia, czy dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego są zgodne 

ze stanem faktycznym oraz czy odciski palców tej osoby są zgodne z odciskami palców zamieszczonymi 

w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Pozostałe czynności związane z odbiorem dowodu 

osobistego, które znalazły się w projektowanym rozporządzeniu (§ 8 i 9), nie uległy zmianie. 

Potwierdzenie odbioru nastąpi przez wpisanie daty oraz złożenie czytelnego podpisu na wydrukowanym 

z systemu formularzu odbioru dowodu osobistego przez osobę odbierająca dowód osobisty. Jeżeli osoba 

odbierająca dokument nie będzie mogła złożyć podpisu, organ gminy zamieści na formularzu odbioru 

dowodu osobistego, stosowną adnotację. W podobny sposób nastąpi potwierdzenie odbioru dokumentu 

z kodem umożliwiającym odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu 

podpisu osobistego. Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, 

obowiązany jest zwrócić dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej wydany przez właściwy organ na podstawie przepisów ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 poz. 159), 

ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 322 i 2023) oraz ustawy z dnia 14 lipca 

2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium 

obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293, 

z 2020 r. poz. 2023 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159), jeśli taki dokument był cudzoziemcowi wydany 

i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego. 

Organ gminy obowiązany jest niezwłocznie przekazać dokument potwierdzający legalność pobytu 

organowi, który wydał ten dokument. 

Opisany w rozdziale 5 (§ 10-17) – sposób postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia, 

zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych oraz unieważnienia 

i zwrotu dowodu osobistego nie będzie się różnił od dotychczasowej procedury, przy czym w przypadku 

działania pełnomocnika, stosowne pełnomocnictwo będzie należało złożyć, a nie okazać. Tak jak 

dotychczas utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłaszane będą organowi gminy lub konsulowi 

osobiście lub przez pełnomocnika na formularzu zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. 

W formularzu zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (załącznik nr 4) uzupełniono zakres 

danych o oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w formularzu. Do zgłoszenia uszkodzenia 

dowodu osobistego trzeba będzie dołączyć uszkodzony dowód osobisty.  

Natomiast 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 

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.   

Nie ulegają zmianie przepisy dotyczące postępowania organu gminy oraz konsula w przypadku 

powiadomienia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. Ustalenie zgodności danych posiadacza 

utraconego lub uszkodzonego dowodu osobistego będzie następowało na podstawie danych zawartych 

w dostępnych rejestrach publicznych oraz na podstawie innych dokumentów tożsamości, o ile będą 

dostępne. W przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą usługi 

elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji ustalenie zgodności 

danych, nastąpi automatycznie przez porównanie danych przez usługę elektroniczną, za pomocą której 

zgłoszono utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego, z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów 

Osobistych. Osobie, która zgłosi utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego, będzie wydawane 

zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, którego wzór nie ulega zmianie. 

Postępowanie konsula, do którego zgłoszono utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego lub 

któremu przekazano znaleziony cudzy dowód osobisty, będzie takie jak dotychczas. Konsul najpóźniej 

następnego dnia roboczego po dniu przyjęcia zgłoszenia prześle wystawcy dowodu osobistego 

zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego i w możliwie najbliższym terminie, 

prześle uszkodzony lub odnaleziony dowód osobisty. Zakres danych przewidzianych do zamieszczenia 

w zawiadomieniu o konieczności unieważnienia dowodu osobistego został przeniesiony do ustawy, 

zakres danych pozostałych formularzy określony jest, bowiem w ustawie a nie rozporządzeniu. Wzór 

zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego nie uległ zmianie w stosunku do 

obecnie obowiązującego. Podobnie nie zmieni się postępowanie organu gminy i konsula w zakresie 

niezwłocznego przekazywania do wystawcy dowodu osobistego informacji o dacie zwrotu dowodu 

osobistego przez osobę, która utraciła obywatelstwo polskie oraz przesłania w najbliższym możliwym 

terminie zwróconego dokumentu. Wystawca dowodu osobistego, któremu przekazano ww. 

zawiadomienie, niezwłocznie dokona unieważnienia dowodu osobistego, o ile dowód osobisty nie został 

unieważniony w Rejestrze Dowodów Osobistych przed otrzymaniem tego zawiadomienia. 

W rozdziale 6 zawarto przepis § 18, który określa sposób fizycznego anulowania unieważnionego 

dowodu osobistego polegający, tak jak dotychczas, na uszkodzeniu fizycznym dowodu osobistego przez 

jego przecięcie lub przedziurkowanie w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem 

holograficznym. 

Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia wynika z terminu wejścia w życie 

ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, tj. 2 sierpnia 2021 r.  

(§ 19). 



 
 

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 przekazany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu  

i Samorządu Terytorialnego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz przez wojewodów. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projekt nie wymaga konieczności dokonania oceny OSR przez koordynatora OSR w trybie § 32 

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

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz 

małych i średnich przedsiębiorców w zakresie prowadzonej działalności.  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

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 oraz z 2004 r. poz. 597) i nie podlega notyfikacji Komisji 

Europejskiej. 

 

 


