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Propozycja Izby Gospodarki Elektronicznej  

dotycząca 

zmiany w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 

 

 Opierając się na argumentach przedstawionych Ministrowi Cyfryzacji w poprzednich pismach oraz 
w trakcie konsultacji prowadzonych w Ministerstwie Cyfryzacji, przekazujemy propozycję nowelizacji 
ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2020.332 t.j.). Jej celem jest zapewnienie 
instytucjom obowiązanym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2019.1115 t.j.) możliwości sprawniejszej realizacji ich 
obowiązków wynikających z tego aktu prawnego. 

 

Propozycja zmiany w ustawie o dowodach osobistych 

Aktualne brzmienie art. 68 ust. 4 i 5 Proponowane brzmienie art. 68 ust. 4 i 5 
4.  Do korzystania z danych udostępnianych w 
trybie ograniczonej teletransmisji danych są 
uprawnione: 
1) podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3, w 
zakresie niezbędnym do realizacji zadań 
określonych w ustawach szczególnych; 
2) inne podmioty - jeżeli wykażą w tym interes 
prawny. 
 
 
 
 
 
 
5.  Podmiotom wymienionym w ust. 4, 
realizującym na podstawie ustaw szczególnych 
zadania publiczne, dane w trybie ograniczonej 
teletransmisji danych udostępnia się nieodpłatnie. 
 

4.  Do korzystania z danych udostępnianych w 
trybie ograniczonej teletransmisji danych są 
uprawnione: 
1) podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3, w 
zakresie niezbędnym do realizacji zadań 
określonych w ustawach szczególnych; 
1a) instytucje obowiązane w rozumieniu ustawy 
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w 
zakresie związanym z realizacją przez nie 
środków bezpieczeństwa finansowego,  
2) inne podmioty - jeżeli wykażą w tym interes 
prawny lub faktyczny. 
 
5.  Podmiotom wymienionym w ust. 4, 
realizującym na podstawie ustaw szczególnych 
zadania publiczne, jak i podmiotom 
wymienionym w ust. 4 pkt 1a, dane w trybie 
ograniczonej teletransmisji danych udostępnia się 
nieodpłatnie. 

 


