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MTOŻSAMOŚĆ NICZYM TRADYCYJNY DOWÓD? NA
ZMIANY LEGISLACYJNE JESZCZE TROCHĘ
POCZEKAMY
Czy mTożsamość będzie miało taką samą moc prawną jak tradycyjny dowód tożsamości? Okazuje się,
że możemy na to jeszcze poczekać. Ile? Tego na ten moment również nie wiadomo. Resort cyfryzacji
w odpowiedzi na interpelacje poselską odpowiada zdawkowo: „nowelizacje przepisów prawa w tym
zakresie wprowadzane są sukcesywnie”.
„Aplikacja mObywatel umożliwiła potwierdzenie swojej tożsamości poprzez użycie ww. aplikacji.
Niestety w kilku instytucjach nadal należy używać tradycyjnego dowodu tożsamości w postaci
plastikowego dowodu osobistego lub papierowego paszportu” – podkreśla w interpelacji skierowanej
do ministra cyfryzacji poseł Platformy Obywatelskiej Grzegorz Rusiecki. „Należy jednak pamiętać, że
mTożsamość nie stanowi odpowiednika dowodu osobistego w świetle aktualnych przepisów prawa” –
odpowiada resort.
„mTożsamość może być wykorzystywana do potwierdzenia tożsamości osoby tylko w tych
przypadkach, w których z przepisów prawa nie wynika jednoznacznie konieczność takiego
potwierdzenia na podstawie dokumentu tożsamości, tj. na przykład na podstawie dowodu osobistego
lub paszportu” – informuje resort w odpowiedzi na pytanie posła PO czy ministerstwo planuje prace
legislacyjne, które zrównałyby ważność mTożsamości z tradycyjnymi dokumentami tożsamości. Jak
argumentuje poseł dzięki zmianom, rozwiązanie to mogłoby być uznawane np. w bankach, urzędach i
innych instytucjach państwowych oraz prywatnych.
Jak podkreślił w odpowiedzi Marek Zagórski, „w aktualnym stanie prawnym brak jest jeszcze
przepisów, które zobowiązywałyby podmioty publiczne oraz prywatne do korzystania z aplikacji
mObywatel, w wyniku czego zdarzają się sytuacje, w których mTożsamość nie jest jeszcze
honorowana”. W odpowiedzi resortu, Marek Zagórski nie wskazał jednak terminu prac w jakim
mTożsamość zostanie zrównana z tradycyjnym dokumentem tożsamości – „kolejne nowelizacje
przepisów prawa w tym zakresie wprowadzane są sukcesywnie, odpowiednio do opracowywanych i
planowanych do wdrożenia rozwiązań funkcjonalnych aplikacji” – wskazał jedynie zdawkowo Zagórski.
mTożsamość to usługa dostępna w aplikacji mObywatel - oﬁcjalnej rządowej aplikacji dostępnej na
smartfony, która gromadzi mobilne dokumenty. mTożamość zgodnie z zapowiedziami resortu miała
na celu zastąpić dokument ze zdjęciem. Rozwiązanie korzysta z aktualnych danych tożsamości: imion,
nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, zdjęcia, terminu ważności, numeru dowodu, informacji, kto
wydał dokument.

