
Ustawa
o dokumentach 
publicznych. 
Komentarz

Przejdź do produktu na www.ksiegarnia.beck.pl

Sp
is

 t
re

śc
i

https://www.ksiegarnia.beck.pl/19258-ustawa-o-dokumentach-publicznych-komentarz-piotr-tarkowski
https://www.ksiegarnia.beck.pl/19258-ustawa-o-dokumentach-publicznych-komentarz-piotr-tarkowski
https://www.ksiegarnia.beck.pl/19258-ustawa-o-dokumentach-publicznych-komentarz-piotr-tarkowski


V

Spis treści

Wykaz skrótów .................................................................................................................  XI

Wprowadzenie .................................................................................................................  XV

Część I. Komentarz do ustawy o dokumentach publicznych

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych  
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 720)

Rozdział 1. Przepisy ogólne ...........................................................................................  5

Art. 1. [Zakres przedmiotowy, zadania ministra] .........................................................  5

Art. 2. [Słowniczek ustawy] ...........................................................................................  6

 I.  Uwagi ogólne ......................................................................................................  8
 II.  Dokumenty publiczne .........................................................................................  8
 III.  Pojęcia słowniczka ustawy odnoszące się do dokumentu publicznego .................  10
 IV.  Pozostałe pojęcia słowniczka ustawy ..................................................................  11

Art. 3. [Zadania ministra w ramach kształtowania polityki bezpieczeństwa 
dokumentów publicznych] ............................................................................................  11

Art. 4. [Informacje o sposobach weryfikacji autentyczności dokumentów 
publicznych] ...................................................................................................................  13

Rozdział 2. Kategorie dokumentów publicznych i minimalne zabezpieczenia tych 
dokumentów przed fałszerstwem ..................................................................................  15

Art. 5. [Kategorie dokumentów publicznych] ...............................................................  15

Art. 6. [Delegacja ustawowa]  ........................................................................................  19

Art. 7. [Ustalenie minimalnych zabezpieczeń przed fałszerstwem] ............................  20

Art. 8. [Dodatkowe zabezpieczenia przed fałszerstwem wprowadzone  
przez emitenta dokumentu publicznego] .....................................................................  22

Art. 9. [Określenie wzorów odpisów postanowień sądów i referendarzy sądowych 
w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym] .....................  23



VI

Spis treści

Art. 10. [Wzory wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów obejmujących 
czynności notarialne] .....................................................................................................  23

Rozdział 3. Zasady opracowywania wzoru dokumentu publicznego ...........................  25

Art. 11. [Zgłoszenie do Komisji potrzeby określenia wzoru dokumentu 
publicznego] ...................................................................................................................  25

Art. 12. [Rekomendacja do zakwalifikowania dokumentu do jednej z kategorii 
dokumentów publicznych] ............................................................................................  27

Art. 13. [Przekazanie zatwierdzonej rekomendacji] ....................................................  29

Art. 14. [Próbny wydruk blankietu dokumentu publicznego do weryfikacji]..............  30

Art. 15. [Zakres stosowania przepisów] ........................................................................  30

Art. 16. [Wyłączenie stosowania przepisów niniejszego rozdziału] ............................  31

Rozdział 4. Wytwarzanie blankietów dokumentów publicznych .................................  33

Art. 17. [Spółka, cena wytworzenia blankietów] ..........................................................  33

Art. 18. [Podmioty wytwarzające blankiety dokumentów publicznych drugiej 
i trzeciej kategorii] .........................................................................................................  35

Art. 19. [Wymagania wobec osób zatrudnianych, oświadczenie o niekaralności] ......  36

Art. 20. [Współdziałanie Spółki z instytucjami państwowymi] ...................................  39

Art. 21. [Upoważnienie ustawowe] ...............................................................................  40

Rozdział 5. Kontrola wytwórców blankietów dokumentów publicznych ....................  41

Art. 22. [Organ kontroli, zakres kontroli] .....................................................................  41

Art. 23. [Zespół kontrolujący] .......................................................................................  42

Art. 24. [Protokół kontroli] ............................................................................................  43

Art. 25. [Przekazanie protokołu wraz z pouczeniem o prawie do zgłoszenia 
zastrzeżeń] .....................................................................................................................  44

Art. 26. [Termin na zgłoszenie zastrzeżeń] ...................................................................  45

Art. 27. [Rozpatrywanie zastrzeżeń] .............................................................................  47

Art. 28. [Przekazanie stanowiska pracownika wobec oddalonych zastrzeżeń  
do protokołu] .................................................................................................................  48

Art. 29. [Uwzględnienie zastrzeżeń, dokonanie zmian w protokole] ..........................  49

Art. 30. [Wystąpienie pokontrolne] ...............................................................................  50

Art. 31. [Podpisanie wystąpienia pokontrolnego przez ministra] ...............................  50



VII

Spis treści

Art. 32. [Wyłączenie podjęcia środków odwoławczych] ..............................................  51

Art. 33. [Obowiązek informowania ministra o sposobie wykonania zaleceń] .............  51

Rozdział 6. Obowiązki emitenta dokumentu publicznego i funkcjonariusza 
publicznego ....................................................................................................................  53

Art. 34. [Publikacja plików graficznych i danych dotyczących dokumentu 
publicznego] ...................................................................................................................  53

 I.  Obowiązek zamieszczenia przez emitenta danych na jego stronie internetowej ...  53
 II.  Problemy intertemporalne ..................................................................................  54
 III.  Dane przekazywane przez emitenta Ministrowi ..................................................  55

Art. 35. [Dane przekazywane przez emitenta innym organom]...................................  56

Art. 36. [Przekazanie wzorca dokumentu na żądanie Ministra] ..................................  56

Art. 37. [Przekazanie Ministrowi dokumentu wskazującego na jego uszkodzenie 
w wyniku wady technicznej]  .........................................................................................  58

Art. 38. [Obowiązek współdziałania w zakresie sporządzania dokumentów] ............  58

Art. 39. [Zapewnienie dostępu do dokumentacji technicznej] .....................................  59

Art. 40. [Dostęp do dowodu rzeczowego w postaci sfałszowanego dokumentu 
publicznego] ...................................................................................................................  60

Art. 41. [Gromadzenie i przechowywanie kopii opinii biegłych stwierdzających 
fałszerstwa dokumentów] .............................................................................................  62

Art. 42. [Kontrola autentyczności dokumentów publicznych] .....................................  62

 I.  Obowiązek kontroli autentyczności dokumentów publicznych  
przez funkcjonariuszy publicznych ......................................................................  63

 II.  Definicja funkcjonariusza publicznego ................................................................  63
 III.  Ograniczenie obowiązku funkcjonariuszy publicznych ........................................  64
 IV.  Dane, z jakimi winien zapoznać się funkcjonariusz publiczny  

celem późniejszej weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego ................  64

Rozdział 7. Przechowywanie blankietów dokumentów publicznych  
oraz dokumentów publicznych ......................................................................................  67

Art. 43. [Dostęp do pomieszczeń, zabezpieczenia] .......................................................  67

Art. 44. [Ewidencje dokumentów publicznych] ............................................................  69

Rozdział 8. Rejestr Dokumentów Publicznych ..............................................................  71

Art. 45. [Rejestr Dokumentów Publicznych, organ prowadzący] .................................  71

Art. 46. [Prowadzenie Rejestru w systemie informatycznym, zakres danych] ............  71

Art. 47. [System wprowadzania danych i informacji] ...................................................  74



VIII

Spis treści

Art. 48. [Udostępnianie danych i informacji] ................................................................  75

Rozdział 9. Komisja ........................................................................................................  77

Art. 49. [Skład i zadania Komisji] ..................................................................................  77

 I.  Przepisy dotyczące Komisji i jej Zespołów ............................................................  78
 II.  Skład Komisji ......................................................................................................  78
 III.  Wymagania dla członków Komisji .......................................................................  79

Art. 50. [Wymagania wobec członków Komisji] ...........................................................  80

Art. 51. [Powoływanie i odwoływanie członków Komisji] ...........................................  81

Art. 52. [Zapraszanie przedstawicieli nauki i specjalistów do udziału 
w posiedzeniach Komisji lub Zespołu] ..........................................................................  83

Art. 53. [Nieodpłatny charakter prac w Komisji] ..........................................................  83

Art. 54. [Obrady Komisji] ...............................................................................................  84

Art. 55. [Powołanie przewodniczącego, jawność głosowań] .......................................  84

Art. 56. [Informowanie ministra o pracach Komisji] ....................................................  86

Art. 57. [Obsługa administracyjna Komisji] ..................................................................  86

Rozdział 10. Przepis karny .............................................................................................  87

Art. 58. [Wytwarzanie, oferowanie, zbywanie repliki dokumentu publicznego] ........  87

Rozdział 11. Zmiany w przepisach ................................................................................  89

Art. 59. [Zmiany w ustawie o Policji]  ............................................................................  89

Art. 60. [Zmiany w ustawie o Straży Granicznej]  .........................................................  90

Art. 61. [Zmiana w ustawie – Prawo o ruchu drogowym]  ............................................  90

Art. 62. [Zmiany w ustawie o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 
porządkowych]  ..............................................................................................................  91

Art. 63. [Zmiany w ustawie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 
Wywiadu] ........................................................................................................................  92

Art. 64. [Zmiany w ustawie – Prawo zamówień publicznych] ......................................  94

Art. 65. [Zmiany w ustawie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym] ..........................  95

Art. 66. [Zmiany w ustawie o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie 
Wywiadu Wojskowego] ..................................................................................................  96

Art. 67. [Zmiany w ustawie o dowodach osobistych] ...................................................  98

Art. 68. [Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami] ..................................................  103



IX

Spis treści

Art. 69. [Zmiany w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych] ..........................  103

Art. 70. [Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej] ...............................  103

Art. 71. [Zmiany w ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 
niektórych innych ustaw] ..............................................................................................  104

Rozdział 12. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe .....................................  107

Art. 72. [Kontynuacja prac nad dotychczasowymi wzorami dokumentów 
publicznych]  ..................................................................................................................  107

Art. 73. [Ważność dokumentów] ...................................................................................  108

Art. 74. [Blankiety dokumentów z oznaczeniem „SPECIMEN” albo „WZÓR”] ............  109

Art. 75. [Postępowania w toku] .....................................................................................  109

Art. 76. [Dostosowanie się do wymagań ustawowych] .................................................  110

Art. 77. [Informacje Komisji o sposobach kontroli autentyczności dokumentu 
publicznego] ...................................................................................................................  111

Art. 78. [Zadania ministrów] .........................................................................................  112

Art. 79. [Rozumienie pojęcia doświadczenia] ...............................................................  112

Art. 80. [Wejście w życie] ...............................................................................................  113

Część II. Wzory dokumentów

1. Weryfikacja autentyczności dowodu osobistego .......................................................  117

2. Weryfikacja autentyczności paszportu ......................................................................  119

Część III. Akty prawne

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu 
dokumentów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1289) .................................................  123

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 
2019 r. w sprawie wymagań w zakresie bezpieczeństwa wytwarzania blankietów 
dokumentów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1266) .................................................  128

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 
2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych 
przed fałszerstwem (Dz.U. z 2019 r. poz. 1281) ...........................................................  133



Przejdź do księgarni 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/19258-ustawa-o-dokumentach-publicznych-komentarz-piotr-tarkowski

	spis
	19258-ustawa-o-dokumentach-publicznych-komentarz-piotr-tarkowski-spis
	2

