
projekt z dnia 24 listopada 2016 r. 

w wersji do uzgodnień i konsultacji publicznych 

USTAWA 

z dnia 'data wydania aktu» r. 

o dokumentach publicznych 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

Art. 1. 1. Ustawa określa: 

l) kategorie dokumentów publicznych oraz poziomy zabezpieczeń dokumentów publicznych 

przed fałszerstwem; 

2) zasady opracowywania wzorów dokumentów publicznych i ich zabezpieczeń przed 

fałszerstwem; 

3) zakres danych gromadzonych w Rejestrze Dokumentów Publicznych, zasady 

prowadzenia tego rejestru i udostępniania gromadzonych w nim danych; 

4) obowiązki podmiotów odpowiedzialnych za emisję dokumentów publicznych; 

5) obowiązki funkcjonariuszy publicznych w zakresie weryfikacji autentyczności 

dokumentów publicznych; 

6) organizację realizacji zadań oraz kompetencje organów właściwych w zakresie 

dokumentów publicznych. 

2. Przepisy ustawy mają zastosowanie również do dokumentów publicznych 

zawierających warstwę elektroniczną, przy czym wymogi techniczne dotyczące warstwy 

elektronicznej, jej zabezpieczeń, w tym zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi, określają 

odrębne przepisy. 

Art. 2. Użyte w niniejszej ustawie określenia oznaczają: 

1) blankiet dokumentu publicznego — niespersonalizowany lub niezindywidualizowany 

dokument publiczny; 

2) dokument publiczny — zabezpieczony przed fałszerstwem dokument, który służy do 

identyfikacji osób, rzeczy lub potwierdza stan prawny lub prawa osób posługujących się 
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takim dokumentem, wytwarzany według określonego przez emitenta dokumentu 

publicznego wzoru; 

3) cykl życia dokumentu publicznego — okres od wytworzenia blankietu dokumentu 

publicznego do wycofania dokumentu publicznego z obiegu prawnego i utylizacji na 

skutek upływu terminu ważności albo unieważnienia, uwzględniający w szczególności 

przechowywanie, personalizację lub indywidualizację oraz wydawanie dokumentu 

publicznego; 

4) emitent dokumentu publicznego organ administracji publicznej uprawniony, na 

podstawie odrębnych przepisów, do określenia wzoru dokumentu publicznego; 

5) indywidualizacja dokumentu publicznego — nadanie blankietowi dokumentu 

publicznego przez wytwórcę, o którym mowa w art. 5 i 6, cech jednoznacznie 

wyróżniających go spośród blankietów dokumentów publicznych tego samego rodzaju; 

6) personalizacja dokumentu publicznego — naniesienie przez podmiot, uprawniony na 

podstawie odrębnych przepisów, danych osoby, rzeczy lub innych charakterystycznych 

elementów na blankiet dokumentu publicznego; 

7) replika dokumentu publicznego — inna niż czarno-biała kopia lub reprodukcji a 

dokumentu publicznego lub blankietu dokumentu publicznego, wykonana bez zgody 

emitenta dokumentu publicznego w wielkości od 75 % do 120 % oryginału, z 

wyłączeniem kopii dokumentu publicznego wykonanej na własny użytek osoby, dla 

której dokument publiczny został wystawiony; 

8) wzorzec dokumentu publicznego — wykonany na zlecenie emitenta dokumentu 

publicznego, spersonalizowany lub zindywidualizowany fikcyjnymi danymi, blankiet 

dokumentu publicznego; 

9) zabezpieczenie dokumentu publicznego przed fałszerstwem zastosowane w dokumencie 

publicznym techniki i technologie oraz elementy mające na celu utrudnienie podrobienia 

lub przerobienia dokumentu publicznego. 

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) Ministrze — należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 2) 

Ministerstwie — należy przez to rozumieć urząd obsługujący ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych. 



Art. 4. 10 Minister sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem dokumentów publicznych oraz 

ich blankietów. 
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2. Sprawowanie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, polega w szczególności na: 

1) kształtowaniu polityki bezpieczeństwa dokumentów publicznych; 

2) analizie stanu bezpieczeństwa dokumentów publicznych; 

3) współpracy z międzynarodowymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się 

ochroną i zabezpieczaniem dokumentów publicznych przed fałszerstwem; 4) inicjowaniu 

zmian zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem; 

5) publikowaniu informacji o wzorach dokumentów publicznych; 

6) monitorowaniu cyklu życia dokumentów publicznych; 

7) podnoszeniu poziomu edukacji w zakresie wiedzy o możliwościach i sposobach 

rozpoznawania fałszywych dokumentów publicznych; 

8) udziale w procedurze opracowywania wzoru dokumentu publicznego. 

Art. 5. 1. Ustanawia się Drukarnię Narodową do wytwarzania blankietów dokumentów 

publicznych, o których mowa w art. 14 ust. 2. 

2. Drukarnią Narodową jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka 

Akcyjna będąca jednoosobową spółką Skarbu Państwa. 

3. Cena wytworzenia blankietów dokumentów publicznych, o których mowa w art. 

14 ust. 2, jest ustalana w umowie zawieranej pomiędzy emitentem dokumentu publicznego a 

Drukarnią Narodową, z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów ich wytworzenia i marży 

zapewniającej godziwy zysk, a także mając na względzie konieczność ochrony interesu 

finansów publicznych przed nieuzasadnionym poziomem cen. Cenę określa Drukarnia 

Narodowa uwzględniając: 

1) pokrycie uzasadnionych kosztów całkowitych działalności gospodarczej prowadzonej 

przez Drukarnię Narodową w zakresie przygotowania, wytwarzania, sprzedaży i 

dystrybucji blankietów dokumentów publicznych, o których mowa w art. 14 ust. 2, 

uwzględniających koszt amortyzacji oraz nakłady ponoszone przez Drukarnię Narodową 

na inwestycje związane bezpośrednio z wytwarzaniem dokumentów publicznych oraz 

prace badawczo — rozwojowe, z których łączny udział w kosztach nie może przekroczyć 

20%; 



2) uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w działalność, o której mowa w pkt 1, w 

wysokości nie większej niż stopa zwrotu odpowiadająca wskaźnikowi rentowności 

sprzedaży Drukami Narodowej, wynikającego z ostatniego zatwierdzonego rocznego 

sprawozdania finansowego Drukarni Narodowej. 

5. Dla dokumentów publicznych, o których mowa w art. 14 ust. 2, zawierających warstwę 

elektroniczną, Drukamia Narodowa dostarcza, utrzymuje i rozwija układ mikroprocesorowy z 

oprogramowaniem lub oprogramowanie służące do dostępu do układu mikroprocesorowego 

lub oprogramowanie służące do zarządzania cyklem życia dokumentu, systemy i bazy 

informatyczne niezbędne do zastosowania dokumentu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Art. 6. Dokumenty publiczne, o których mowa w art. 14 ust. 4 i 5 są wytwarzane przez 

Drukarnię Narodową lub inne podmioty, które mają siedzibę oraz zakład produkcyjny na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające świadectwo bezpieczeństwa 

przemysłowego umożliwiające realizację zlecenia, certyfikat zarządzania bezpieczeństwem 

informacji, certyfikat zarządzania ochroną środowiska oraz zarządzania bezpieczeństwem i 

higieną pracy, oraz dysponujące potencjałem technicznym i technologicznym umożliwiającym 

realizację zlecenia. 

Art. 7. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa produkcji dokumentów publicznych, o których mowa w art. 14 ust. 

4 i 5, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do 

pomieszczeń, w których odbywa się produkcja, rozliczalność materiałów i produktów, 

warunki przechowywania dokumentów publicznych oraz warunki odbioru wytworzonych 

dokumentów. 

2. Minister, wspólnie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mogą 

przeprowadzać kontrolę podmiotów wytwarzających dokumenty publiczne, o których mowa 

w art. 14 ust. 4 i 5, w zakresie spełniania przez te podmioty warunków określonych w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 1. 

3. Kontrolę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza upoważniony pracownik 

Ministerstwa wspólnie z upoważnionym funkcjonariuszem Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego w zakładzie produkcyjnym podmiotu kontrolowanego. 

4. Kontrolujący, o którym mowa w ust. 3, przeprowadzając kontrolę, może 

zażądać od podmiotu kontrolowanego: 

1) okazania dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w ust. 1; 

2) okazania urządzeń służących do wytwarzania dokumentów publicznych; 



3) zapewnienia warunków i środków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w tym 

swobodnego dostępu do pomieszczeń; 

4) zapewnienia warunków i środków niezbędnych do przeprowadzenia oględzin terenu, na 

którym znajdują się obiekty i pomieszczenia, o których mowa w pkt 3; 

5) udostępnienia do kontroli sieci i systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w 

procesach produkcyjnych; 

6) udzielenia ustnych i pisemnych wyjaśnień dotyczących zagrożeń dla właściwego 

przebiegu produkcji dokumentów publicznych. 

5. Kontrolujący sporządza z przeprowadzonej kontroli protokół, który obejmuje: 

1) oznaczenie czynności, czasu i miejsca jej przeprowadzenia; 

2) imię i nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera oraz osoby uczestniczącej w 

czynnościach kontrolnych; 

3) opis przebiegu czynności lub treść wyjaśnień, oświadczeń; 

4) podpisy kontrolera i osoby uczestniczącej w kontroli. 

6. Kontrolujący, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, przedstawia w 

wystąpieniu pokontrolnym wnioski i zalecenia wskazując zakres, przyczyny i skutki 

stwierdzonych nieprawidłowości. 

7. Podmiot kontrolowany, w wyznaczonym terminie, informuje kontrolującego o 

sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania 

albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

Rozdział 2 

Komisja do spraw dokumentów publicznych 

Art. 8. 1. Przy Ministrze działa Komisja do spraw dokumentów publicznych, zwana dalej 

Komisją. 

2. Komisja realizuje zadania, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2, 4, 7 i 8, oraz 

inne zadania zlecone przez Ministra, które wynikają ze sprawowanego przez niego nadzoru 

nad bezpieczeństwem dokumentów publicznych i ich blankietów. 

3. Komisję tworzą: 

l) przewodniczący, zastępca przewodniczącego i pięciu członków powołanych spośród 

pracowników Ministerstwa; 

2) do piętnastu członków powołanych spośród pracowników jednostek organizacyjnych 

nadzorowanych przez Ministra, funkcjonariuszy lub pracowników wskazanych przez 



Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Szefa 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

3) eksperci wskazani przez Ministra. 

4. Członkami Komisji mogą być osoby, które posiadają wysoki poziom wiedzy i 

doświadczenie zawodowe z zakresu zabezpieczeń dokumentów przed fałszerstwem i 

identyfikacją fałszerstw. 

5. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny. 

 Art. 9. 1. Minister powołuje i odwołuje przewodniczącego Komisji, zastępcę 

przewodniczącego Komisji oraz członków Komisji. 

2. Członkostwo w Komisji wygasa w wyniku rezygnacji, śmierci albo rozwiązania 

stosunku pracy z członkami będącymi pracownikami Ministerstwa, jednostek organizacyjnych 

nadzorowanych przez Ministra, lub wskazanymi przez Komendanta Głównego Policji, 

Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, albo zaprzestania pełnienia przez funkcjonariuszy służby, w związku z którą 

zostali powołani do składu Komisji. 

Art. 10. Przewodniczący Komisji może zapraszać do udziału w posiedzeniach Komisji 

lub Zespołów przedstawicieli nauki lub innych specjalistów zajmujących się problematyką 

projektowania dokumentów i ich zabezpieczeń przed fałszerstwem. 

Art. 11. Przewodniczący Komisji przedstawia Ministrowi, nie rzadziej niż raz na pół 

roku, informacje o pracach Komisji. 

Art. 12. 1. Obsługę administracyjną Komisji wykonuje Ministerstwo. 

2. Minister wyznacza dwóch sekretarzy Komisji spośród pracowników 

Ministerstwa. 

3. Sekretarze Komisji organizują prace Komisji i Zespołów oraz biorą udział w ich 

posiedzeniach, a także zapewniają współpracę Komisji i Zespołów z Ministerstwem. 

Art. 130 Minister właściwy do spraw wewnętrznych ustala, w drodze zarządzenia, 

regulamin Komisji, w którym określa: 

1) szczegółowy zakres zadań i tryb pracy Komisji, 

2) organizację i sposób działania Komisji  mając na uwadze sprawne i efektywne 

realizowanie zadań z zakresu dokumentów publicznych. 

 

 



Rozdział 3 

Kategorie i poziomy zabezpieczeń dokumentów publicznych przed 

fałszerstwem 

Art. 14. 1. Ustala się trzy kategorie dokumentów publicznych stosownie do ich znaczenia 

dla bezpieczeństwa państwa. 

2. Do kategorii pierwszej należą najistotniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa 

państwa dokumenty, w tym: 

1) dowód osobisty; 

2) dokumenty paszportowe; 

3) książeczka żeglarska; 

4) dokumenty wydawane na podstawie art. 44 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 

28 listopada 2014 r. — Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741, z późn. zm.)); 

5) dokumenty wydawane cudzoziemcowi na podstawie art. 37 oraz art. 226 ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.2)); 

6) dokumenty wydawane członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw 

obcych oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub 

powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także dokumenty wydawane 

członkom ich rodzin pozostającym z nimi we wspólnocie domowej na podstawie art. 61 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

7) dokument wydawany obywatelowi Unii Europejskiej na podstawie art. 48 ust. 1 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 2014 r. poz. 1525, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 

904); 

8) dokumenty wydawane członkowi rodziny obywatela Unii Europejskiej na podstawie art. 

30 ust. 1, art. 48 ust. 2 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; 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1888, z 2015 r. poz. 262, 1087, 1274 
i 2281 oraz z 2016 r. poz. 1221 i 1579. 



2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 463 i 1004, z 2015 r. poz. 1274, 1607 
i 1767 oraz z 2016 r. poz. 65, 753 i 904. 

9) dokumenty wydawane cudzoziemcowi na podstawie art. 55 ust. 1 oraz aft. 89i ust. 1 

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

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z późn. zm. 1 )); 

10) wojskowe dokumenty osobiste wydawane osobom objętym ewidencją wojskową na 

podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534); 

11) karty tożsamości wydawane na podstawie art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 

1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; 

12) wpis w paszporcie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. 

o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758); 

13) naklejka wizowa; 

14) Karta Polaka; 

15) prawo jazdy; 

16) dowód rejestracyjny pojazdu; 

17) karta pojazdu; 

18) pozwolenie czasowe, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.23)); 

19) karta tachografu cyfrowego, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. poz. 1494, z późn. zm.'); 

20) zaświadczenie ADR, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 1367, z późn. zm.4)); 

 
21) karty do głosowania, o których mowa w art. 40 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 

                                                 
1 ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. 

poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783.  

2 ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 

700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768 i 822, z 2015 r. poz. 21 1, 541, 591, 933, 1038, 1045, 

1326, 1335, 1830, 1844, 1893, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266, 352 i 1250. 
3 ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 661, z 2011 r. poz. 622 i 1016, z 2015 

r. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 1579. 
4 ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 1454, z 2015 r. poz. 1273 i 1893 oraz 

z 2016 r. poz. 542 i 1165. 



Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.5)); 

22) znaki holograficzne umieszczane na zaświadczeniach o prawie do głosowania, o których 

mowa w art. 32 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy; 

23) znaki legalizacyjne i nalepki kontrolne, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 

1997 r. — Prawo o ruchu 

drogowym; 24) legitymacje poselska i 

senatorska; 25) legitymacje służbowe : 

a) policjantów, 

b) funkcjonariuszy Straży Granicznej, 

c) funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, 

d) funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

e) funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, 

f) funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

g) funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i żołnierzy zawodowych 

wyznaczonych na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego, h) 

funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i żołnierzy zawodowych wyznaczonych 

na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego, 

i) funkcjonariuszy celnych, 

j) inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, 

k) inspektorów kontroli skarbowej oraz pracowników kontroli skarbowej, 

l) pracowników wywiadu skarbowego i pracowników wyodrębnionych komórek 

organizacyjnych kontroli skarbowej, o których mowa w art, 1 Ig ust. 1 ustawy z dnia 

28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720), 

m) żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. 

3. Do dokumentów publicznych kategorii pierwszej zalicza się również odpisy, 

wypisy i wtórniki dokumentów publicznych wymienionych w ust. 2. 

4. Do kategorii drugiej należą inne niż wymienione w ust. 2, istotne ze względu na 

bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo gospodarcze i prawne, dokumenty publiczne, w tym 

dotyczące broni, potwierdzające posiadanie uprawnień oraz potwierdzające wykształcenie 

średnie, wyższe i specjalistyczne. 

                                                 
5 ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 201 1 r. poz. 134, 550, 588, 777, 881, 889, 1016 i 

1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z2014 r. poz. 179, 180 i 1072, z2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 

i 2281 oraz z 2016 r. poz. 1232 i 1250. 



5. Do kategorii trzeciej należą pozostałe dokumenty publiczne mające wpływ na 

bezpieczeństwo obiegu gospodarczego i prawnego, w tym koncesje, pozwolenia, licencje, 

zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu, świadectwa 

szkolne, legitymacje szkolne i studenckie. 

Art. '15. l. Określa się następujące minimalne poziomy zabezpieczeń dokumentów 

licznych przed fałszowaniem: 

1) poziom A dla dokumentów publicznych kategorii pierwszej ; 2) poziom B 

dla dokumentów publicznych kategorii drugiej; 

3) poziom C dla dokumentów publicznych kategorii trzeciej. 

2. Emitent dokumentu publicznego, poza wymaganym dla poszczególnych kategorii 

dokumentów publicznych poziomem zabezpieczeń, może w uzgodnieniu z Komisją 

wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia przed fałszerstwem. 

Art. 16. Zabezpieczenia dokumentu publicznego przed fałszerstwem, ze względu na 

podmiot i sposób dokonywania weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego, dzieli się 

na cztery stopnie: 

I) pierwszy, przeznaczony do weryfikacji przez obywatela, bez użycia sprzętu 

technicznego; 

2) drugi, przeznaczony do weryfikacji przez pracowników podmiotów publicznych i 

prywatnych sprawdzających autentyczność przedkładanych dokumentów publicznych z 

wykorzystaniem ogólnie dostępnych przyrządów powiększających lub emitujących 

promieniowanie UV lub innych służących do weryfikacji zabezpieczeń; 

3) trzeci, przeznaczony do weryfikacji przez ekspertów wyspecjalizowanych laboratoriów 

kryminalistycznych; 

4) czwarty, przeznaczony do weryfikacji przez ekspertów podmiotu wyznaczonego przez 

Ministra. 

Art. 17. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, określi w drodze rozporządzenia: 

1) wykaz dokumentów publicznych należących do drugiej i trzeciej kategorii dokumentów 

publicznych stosownie do wymaganego poziomu zabezpieczeń przed fałszerstwem, 

mając na względzie konieczność zapewnienia ochrony podstawowych interesów 

bezpieczeństwa państwa, a także zapewnienia bezpieczeństwa obiegu gospodarczego i 

prawnego; 

2) wykaz minimalnych zabezpieczeń przed fałszerstwem, wymaganych dla poziomów A, B 

i C, uwzględniając: 



a) kategorię dokumentu publicznego, dla którego przewidziany jest dany poziom 

zabezpieczeń, oraz rodzaje zabezpieczeń w zależności od materiału, z którego jest 

wykonany, 

b) podział na trzy grupy zabezpieczeń dokumentów publicznych kategorii pierwszej w 

zależności od funkcji, jaką wypełnia dokument, 

c) podział na poszczególne stopnie zabezpieczeń, o których mowa w art. 16; 

3) sposób przechowywania dokumentów publicznych i ich blankietów w miejscu ich 

personalizacji lub indywidualizacji oraz po odebraniu od wytwórcy w organie wydaj 

ącym dokument publiczny, uwzględniając kategorię dokumentów publicznych i 

konieczność zapewnienia ich bezpieczeństwa; 

4) sposób postępowania z unieważnionymi dokumentami publicznymi, które nic podlegają 

zwrotowi osobie dla której zostały wystawione, oraz uszkodzonymi i błędnie 

spersonalizowanymi lub zindywidualizowanymi blankietami dokumentów publicznych, 

uwzględniając kategorię dokumentów publicznych i potrzebę ich ochrony przed 

nieuprawnionym wykorzystaniem. 

Rozdział 4 

Zasady opracowywania wzoru dokumentu publicznego 

Art. 18. 1. Wzór dokumentu publicznego jest opracowywany we współpracy emitenta 

dokumentu publicznego z Komisją. 

2. Emitent dokumentu publicznego, co najmniej 9 miesięcy przed planowanym 

wprowadzeniem nowego wzoru dokumentu publicznego kategorii pierwszej, a 12 miesięcy w 

przypadku wzorów dokumentów publicznych pozostałych kategorii, zgłasza Komisji potrzebę 

wprowadzenia nowego wzoru, definiując jego funkcje, zakres danych, niezbędne oznaczenia 

graficzne do zamieszczenia na dokumencie, sposób personalizacji lub indywidualizacji oraz 

wydawania dokumentu i jego duplikatu, planowany nakład, a także wstępnie opisuje 

dokument wskazując w szczególności rodzaj materiału z którego ma być wykonany, formę i 

format dokumentu. Emitent dokumentu publicznego może również poinformować Komisję o 

konieczności zastosowania dodatkowych zabezpieczeń przed fałszerstwem. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, emitent dokumentu publicznego 

może zgłosić potrzebę wprowadzenia nowego wzoru dokumentu publicznego w terminie 

krótszym niż wskazany w ust. 2. 

Art. 19. 1. Przewodniczący Komisji, niezwłocznie po zgłoszeniu przez emitenta 

dokumentu publicznego potrzeby wprowadzenia nowego wzoru dokumentu publicznego, 



powołuje spośród członków Komisji, o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt 1, przewodniczącego 

Zespołu do opracowania projektu dokumentu publicznego, zwanego dalej Zespołem. 

2. Przewodniczący Komisji powołuje pozostałych członków Zespołu spośród członków 

Komisji, o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 i 3. 

Art. 20. 1. Przewodniczący Zespołu zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu nie później 

niż w terminie 7 dni od dnia powołania. 

2. Zespół, na podstawie danych, o których mowa w art. 18 ust. 2, przygotowuje 

rekomendację do opracowania projektu wzoru dokumentu publicznego wraz z 

zabezpieczeniami przed fałszerstwem oraz wymaganiami dotyczącymi sposobu personalizacji 

lub indywidualizacji, trybu odbioru wyprodukowanych dokumentów od wytwórcy, sposobu 

wydawania dokumentu publicznego i wydawania jego duplikatu. 

3. Przewodniczący Zespołu przedstawia Komisji rekomendację do zatwierdzenia. 

4. Komisja zatwierdza albo odrzuca rekomendację. W przypadku odrzucenia, 

Komisja przekazuje wytyczne do zmiany rekomendacji. 

Art. 21. 1. Zatwierdzoną rekomendację Przewodniczący Zespołu przekazuje emitentowi 

dokumentu publicznego. 

2. Emitent dokumentu publicznego, na podstawie zatwierdzonej rekomendacji, 

opracowuje projekt wzoru dokumentu publicznego i przekazuje go do zatwierdzenia przez 

Zespół. 

3. Po zatwierdzeniu przez Zespół, projekt wzoru dokumentu publicznego może 

zostać umieszczony w projekcie aktu prawnego określającego wzór tego dokumentu. 

4. Na podstawie projektu wzoru dokumentu publicznego i zatwierdzonej 

rekomendacji, emitent dokumentu publicznego przygotowuje opis przedmiotu zamówienia 

dokumentu publicznego. 

Art. 22. Emitent dokumentu publicznego, przed rozpoczęciem produkcji dokumentu 

publicznego, przekazuje Zespołowi prototyp wzorca dokumentu publicznego 

personalizowanego centralnie, a w przypadku personalizacji lub indywidualizacji 

rozproszonej, prototyp blankietu dokumentu publicznego do weryfikacji zgodności 

wytworzonego prototypu dokumentu publicznego z projektem i rekomendacją. 

Rozdział 5 



Obowiązki emitenta dokumentu publicznego i funkcjonariusza publicznego 

Art. 23. Emitent dokumentu publicznego, przed wejściem w życie przepisu określającego 

wzór dokumentu publicznego, jest obowiązany zamieścić na swojej stronie internetowej pliki 

graficzne i dane dotyczące dokumentu publicznego, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1—

3. 

Art. 24. 1. Emitent dokumentu publicznego, przed wejściem w życie przepisu 

określającego wzór dokumentu publicznego, jest obowiązany przekazać wzorzec dokumentu 

Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Szefowi 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz 

Ministrowi. 

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, emitent dokumentu publicznego jest 

obowiązany przekazać Ministrowi, drogą elektroniczną, dane, o których mowa w art. 29 ust. 

2 pkt 1—3 i 5, oraz, na zabezpieczonym informatycznym nośniku danych, dane, o których 

mowa w art. 29 ust. 2 pkt 4. 

3. Emitent dokumentu publicznego jest obowiązany do przekazywania wzorców 

dokumentów publicznych na wniosek placówek dyplomatycznych lub służb państw trzecich, 

kierowanych bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów wymienionych w ust, l , z 

wyłączeniem wzorców dokumentów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 25. 

4. Emitent dokumentu publicznego nie udostępnia wzorców dokumentów 

publicznych, innym podmiotom niż wymienione w ust. 1—3. 

Art. 25. 1. Na żądanie Komisji, emitent dokumentu publicznego jest obowiązany 

udzielić, w terminie 30 dni, informacji dotyczących zamawiania, produkcji, procesu 

indywidualizacji lub personalizacji dokumentów publicznych oraz danych o liczbie 

dokumentów wydanych, wycofanych, a także innych informacji mających wpływ na ocenę 

bezpieczeństwa cyklu życia dokumentu publicznego. 

2. Na żądanie Ministra, emitent dokumentu publicznego jest obowiązany 

niezwłocznie zapewnić dostęp do dokumentacji technicznej dokumentu publicznego. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do dokumentów, o których w art. 14 ust. 2 

pkt 25. 

Art. 26. 1. Prokurator Generalny, Komendant Główny Policji, Komendant Główny 

Straży Granicznej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Komendant Żandarmerii Wojskowej, naczelnik urzędu skarbowego, 

inspektor kontroli skarbowej, naczelnik urzędu celnego oraz organy Inspekcji Handlowej i 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, niezwłocznie po otrzymaniu opinii biegłego stwierdzającej 



fałszerstwo dokumentu publicznego, wskazujące na naruszenie stosowanych w dokumentach 

publicznych zabezpieczeń przed fałszerstwem, przekazują Ministrowi dane, o których mowa 

w art. 29 ust. 2 pkt 6, oraz kopię opinii biegłego. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane drogą elektroniczną. 

3. Organ dysponujący dowodem rzeczowym w postaci fałszywego dokumentu, 

umożliwia upoważnionemu członkowi Komisji dostęp do tego dowodu rzeczowego, a po 

prawomocnym zakończeniu postępowania karnego, przekazuje dowód rzeczowy na czas 

wskazany w upoważnieniu. 

4. Dostęp, o którym mowa w ust. 3, nie może utrudniać postępowania karnego, ani 

wpływać na zmniejszenie wartości tego dowodu dla prowadzonego postępowania. 

Art. 27. Funkcjonariusz publiczny, dokonując w zakresie swej właściwości czynności na 

podstawie okazywanych lub składanych dokumentów publicznych, jest obowiązany do 

kontroli autentyczności dokumentów publicznych w zakresie pierwszego i drugiego stopnia 

weryfikacji, o których mowa w art. 16 pkt 1 i 2, a w przypadku podejrzenia popełnienia 

przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów podjąć działania zgodnie z art, 304  2 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (Dz. U, z 2016 r. 

poz. 1749). 

Rozdział 6 

Rejestr Dokumentów Publicznych 

Art. 28. Minister prowadzi centralny Rejestr Dokumentów Publicznych, zwany dalej Rej 

estrem. 

Art. 29. 1. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej w systemie 

teleinformatycznym. 

2. W Rejestrze gromadzi się: 

1) pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dokumentu publicznego oraz jego 

elementy charakterystyczne; 

2) opis dokumentu publicznego zawierający w szczególności: 

a) datę wprowadzenia wzoru do obiegu prawnego, 

b) datę rozpoczęcia i zakończenia wydawania dokumentu danego wzoru, 

c) okres ważności dokumentu publicznego; 

3) pliki graficzne obrazujące elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do 

weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego pierwszego i drugiego stopnia wraz 

z opisem sposobu dokonywania tej weryfikacji;  
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4) wykaz zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczonych do dokonywania weryfikacji 

autentyczności dokumentu publicznego trzeciego stopnia wraz z opisem sposobu tej 

weryfikacji; 

5) informacje dotyczące warunków produkcji blankietów dokumentów publicznych w 

szczególności wskazanie wytwórcy lub wytwórców, wielkości nakładu, wykazu 

oznaczeń indywidualnych; 

6) informacje o przypadkach fałszerstw dokumentów publicznych, w tym informacje 

dotyczące: 

a) oznaczenia sprawy i organu ją prowadzącego,  

b) miejsca ujawnienia fałszywego dokumentu, w tym nazwę miejscowości, w której 

nastąpiło ujawnienie ze wskazaniem powiatu i województwa oraz rodzaj obiektu uj 

awnienia, 

c) ujawnionych ośrodków fałszerskich, 

d) rodzaju sfałszowanego dokumentu publicznego i liczby sfałszowanych 

dokumentów publicznych. 

3. W Rejestrze mogą być gromadzone skany cech charakterystycznych 

sfałszowanych dokumentów publicznych oraz opisy dokonanych fałszerstw. 

4. Dane dotyczące wzorów dokumentów publicznych, które utraciły moc 

obowiązującą, gromadzone są w Rejestrze jako dane archiwalne. 

Art. 30. Minister wprowadza dane, o których mowa w art. 29 ust. 2 bezpośrednio, w 

czasie rzeczywistym do Rejestru, niezwłocznie po ich otrzymaniu od emitenta dokumentu 

publicznego lub organu, o którym mowa w art. 26 ust. 1. 

Art. 31. 1. Każdy może uzyskać bezpośredni dostęp do przeglądania Rejestru w zakresie 

danych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1—3. 

2. Dostęp do przeglądania danych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 5 i 6 oraz 

w ust. 3 posiadają sądy, prokuratura, Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego oraz Żandarmeria Wojskowa. 

3. Dostęp do danych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 6 lit. d oraz ust. 3 posiada 

Drukarnia Narodowa. 

Art. 32. 1. Minister gromadzi i przechowuje zbiór wzorców dokumentów publicznych. 
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2. Wzorce są zgrupowane dla poszczególnych kategorii dokumentów i w ramach 

tych kategorii dla poszczególnych rodzajów dokumentów publicznych. 

3. Wzorce dokumentów publicznych nie są udostępniane z wyłączeniem 

wykorzystania ich jako materiał porównawczy w badaniach kryminalistycznych 

realizowanych przez uprawnione podmioty. 

Art. 33. 1. Minister gromadzi i przechowuje zbiór kopii opinii biegłych stwierdzających 

przypadki fałszerstw dokumentów publicznych przez 10 lat od daty otrzymania opinii. 

2. Kopie opinii, o których mowa w ust. 1, nie są udostępniane. 

Rozdział 7 

Przepisy karne 

Art. 34. 1. Kto wykonuje replikę dokumentu publicznego, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

2. Postępowanie w sprawach o przestępstwo określone w ust. 1 prowadzi się na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego. 

Art. 35. Nie dopełniając obowiązku, o którym mowa w art. 27, funkcjonariusz publiczny 

ponosi odpowiedzialność karną z art. 231 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1137). 

Rozdział 8 

Zmiany w przepisach obowiązujących 

Art. 36. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154 i 888) wprowadza się następuj 

ące zmiany: 

1) tytuł rozdziału 1 b otrzymuje brzmienie: 

„Zadania z zakresu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa 

realizowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki oraz ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych”; 

2) po art. 7d dodaje się art. 7e w brzmieniu: 
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,Art. 7c. Minister właściwy do spraw wewnętrznych wykonuje uprawnienia 

przysługujące Skarbowi Państwa, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 6, art. 3, art. 5—5c i art. 18 

ust. 1, w stosunku do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych Spółki Akcyjnej.'  

Art. 37. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm. 6)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 pkt 5c otrzymuje brzmienie: 

,5c) zamówień dotyczących wytwarzania i dystrybucji: 

a) blankietów i dokumentów publicznych, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z 

dnia o dokumentach publicznych (Dz. U. poz. ) i ich personalizacji lub 

indywidualizacji, 

b) znaków akcyzy;” ; 

2) uchyla się art. 4aa. 

Art. 38. W ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 391, 862 i 1579) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 46 w ust. I po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) przedstawienia przez posiadacza dowodu osobistego organowi gminy 

potwierdzenia złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń 

zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych 

posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego albo 

przedstawienia dokumentu potwierdzającego wszczęcie z urzędu czynności przez 

ten organ albo przedstawienia decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych stwierdzającej naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie 

danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu 

osobistego;'  

2) w art. 47 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

4a. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać 

pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia. 

3) po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu: 

                                                 
6 ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 966, 1020, 

1250, 1265 i 1579. 
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Art. 48a. 1. W przypadku zawiadomienia organu uprawnionego do prowadzenia 

dochodzeń albo wszczęcia przez ten organ z urzędu czynności dotyczących 

nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego albo 

wydania decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 5a, posiadacz dowodu osobistego, 

może zgłosić osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy w celu unieważnienia 

posiadanego dowodu osobistego. 

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na formularzu 

zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. 

3. Przepisy art. 47 ust. 2, 4 i 4a stosuje się odpowiednio. 

4. Formularz, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1) dane, o których mowa w art. 28 pkt 1—6 oraz dane, o których mowa w art. 12 pkt 

2 lit. a i b; 

2) własnoręczny czytelny podpis zgłaszającego, a w przypadku formularza złożonego 

w formie dokumentu elektronicznego — kwalifikowany podpis elektroniczny lub 

podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. 

5. Składając formularz, o którym mowa w ust. 2, przedstawia się potwierdzenie 

złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu 

nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i numeru 

dowodu osobistego, dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ 

albo decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie 

przepisów o ochronie danych w zakresie danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, 

w tym serii i numeru dowodu osobistego.”; 4) w art. 49 po ust. 3 dodaje się ust. 4—6 w 

brzmieniu: 

"4. Posiadacz dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony, w przypadku jego 

odnalezienia, jest obowiązany niezwłocznie przekazać go organowi dowolnej gminy lub 

placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Funkcj onariusz publiczny, w przypadku stwierdzenia, że okazany dowód 

osobisty został zgłoszony jako utracony, obowiązany jest przekazać ten dokument 

organowi dowolnej gminy . 

6. Organy, o których mowa w ust. 3—5, przekazują dowód osobisty organowi, 

który go wydał.”; 

5) w art. 50: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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1. W okresie ważności dowód osobisty unieważnia się w przypadkach, o 

których mowa wart. 46 ust. 1 pkt 2—5a, w przypadku utraty obywatelstwa 

polskiego, zgonu posiadacza dowodu osobistego oraz wydania decyzji o odmowie 

wydania dowodu osobistego, o której mowa w art. 32, jeżeli dowód został uprzednio 

wystawiony.'  

b) w ust. 3 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

, 7) z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy nieuprawnionego wykorzystania 

danych osobowych , o którym mowa w art. 48a.”• 

6) w art. 51 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt la w brzmieniu: 

„la) organ gminy, do którego zgłoszono nieuprawnione wykorzystanie danych 

osobowych, o którym mowa w art. 48a,”, 

7) w art. 54: 

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) sposób i tryb postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia, zgłoszenia 

nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, o którym mowa w art. 48a, 

unieważnienia i zwrotu dowodu osobistego,”, 

b) po pkt 1 1 dodaje się pkt 1 la w brzmieniu: 

1 1 a) wzór formularza żądania unieważnienia dowodu osobistego,”  

Art. 39. W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz.U. 

z 2016 r. poz. 980) w art. 4 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

1) pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

14) wydobywanie i przerób rud metali wykorzystywanych do wytwarzania materiałów 

wybuchowych, broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub 

policyjnym, lub”; 2) po pkt 14 dodaje się pkt 15 w brzmieniu: 

, 1 5) produkcja dokumentów”. 

Rozdział 8 

Przepisy przejściowe i końcowe 

Art. 40. Tworzy się Komisję do spraw dokumentów publicznych. 

Art. 41. Prace nad wzorami dokumentów publicznych rozpoczęte i niezakończone przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są prowadzone na podstawie przepisów 

dotychczasowych. 
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Art. 42. l. Dokumenty publiczne, wydawane na podstawie przepisów dotychczasowych, 

które nie spełniają wymagań odnośnie minimalnych poziomów zabezpieczeń określonych w 

niniejszej ustawie, mogą być nadal wydawane, nie dłużej jednak niż przez okres: 

1) w przypadku dokumentów publicznych kategorii pierwszej — dwóch lat, 

2) w przypadku dokumentów publicznych kategorii drugiej — czterech lat, 

3) w przypadku dokumentów publicznych kategorii trzeciej — sześciu lat 

— od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Wydawane na podstawie przepisów dotychczasowych dokumenty publiczne 

zachowują ważność do upływu terminu ich ważności, jeżeli jest określony. 

Art. 43. l . Emitent dokumentu publicznego jest obowiązany zamieścić na swojej stronie 

internetowej w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wzór 

dokumentu publicznego wydawanego na podstawie przepisów dotychczasowych wraz z 

informacją o tym dokumencie i sposobach kontroli autentyczności tego dokumentu w sposób, 

o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1—3. 

2. Emitent dokumentu publicznego jest obowiązany przekazać Ministrowi w terminie 6 

miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wzorzec dokumentu publicznego 

będącego w obrocie prawnym wydawanego na podstawie przepisów dotychczasowych. 

Art. 44. 1. W terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy ministrowie kierujący 

działami administracji rządowej dokonają, w zakresie swojej właściwości, przeglądu aktów 

prawnych odnoszących się do wydawania dokumentów publicznych, dla których nie 

sformułowano podstawy prawnej do określenia wzoru tych dokumentów i opracują projekty 

aktów prawnych w zakresie stworzenia takiej podstawy, celem uzupełnienia wykazu 

dokumentów publicznych należących do kategorii pierwszej, drugiej i trzeciej. 

2. Projekty, o których mowa w ust. 1, mogą być również opracowane na wniosek 

Ministra. 

3. Ministrowie, o których mowa w ust. 1, przedłożą Ministrowi w terminie, o 

którym mowa w ust. 1, zestawienia wraz z uzasadnieniem, obejmujące dokumenty, co do 

których zachodzi konieczność umieszczenia w wykazie dokumentów publicznych. 

4. Minister, przedłoży Radzie Ministrów, w terminie 6 miesięcy od wykonania 

obowiązku, o którym mowa w ust. 2, zbiorczy raport dotyczący dokumentów publicznych. 

Art. 45. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 



l) art. 5, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 
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2) art. 6, art. 7 i art. 37, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia; 3) 

art. 4 ust. 2 pkt 5, art. 28—31, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia 

ogłoszenia. 

 


