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Szanowni Państwo, 
 
Departament Rozwiązań Innowacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje, że najpóźniej 

do dnia 31.03.2021 do sklepów App Store oraz Google Play trafi nowa wersja aplikacji mObywatel. 

Aktualizacja niesie za sobą zmiany w głównym dokumencie aplikacji, które będą miały istotny 

wpływ na kontrolę okazywanych na ekranie smartfona danych. Zmiana może mieć wpływ również 

na stosowane w Państwa Instytucji procedury i regulaminy. 

Proszę o przekazanie niniejszego pisma – wraz z załączonymi informatorami – wszystkim 

Pracownikom i Współpracownikom. Zwracam się również z prośbą o przekazanie informacji do 

jednostek podległych oraz do podmiotów współpracujących, które w codziennej pracy weryfikują 

okazywane dokumenty. 

 

Wprowadzone zmiany: 

1. Nazwa głównego dokumentu w aplikacji mObywatel. 

STARY WZÓR  NOWY WZÓR 
 mTożsamość    mObywatel 

 

2. Wizualizacja dokumentu. 

STARY WZÓR  NOWY WZÓR 
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 Data ostatniej aktualizacji    Data pobrania danych z rejestrów 

państwowych 

 Białe tło z giloszem stylizowanym 

na Godło RP 

   Kolorowe tło mieniące się podczas 

poruszania smartfonem 

 z wzorami prezentującymi: 

o pofalowane linie, 

o cyfry, 

o napisy: RP, mObywatel 

o grafikę przypominającą linie papilarne 

 Hologram umieszczony nad zdjęciem    Hologram umieszczony pod zdjęciem 

i Flagą RP 

 Flaga RP umieszczona na dole blankietu 

(pod danymi) 

   Falująca Flaga RP umieszczona między 

zdjęciem a hologramem 

    Status dokumentu: ważny (wraz z datą 

ważności) / nieważny 

 Data i godzina odmierzane w czasie 

rzeczywistym 

 

3. Nagłówek głównego dokumentu. 

STARY WZÓR  NOWY WZÓR 
 mTożsamość    mObywatel 

 

4. Podstawowy zakres prezentowanych danych. 

STARY WZÓR  NOWY WZÓR 
 Zdjęcie 

 Imiona 

 Nazwisko 

 PESEL 

 Data urodzenia 

 Miejsce urodzenia 

 Numer dowodu osobistego 

 Termin ważności dowodu osobistego 

 Organ wydający dowód osobisty 

  Zdjęcie 

 Imiona 

 Nazwisko 

 PESEL 

 Data urodzenia 

 

5. Rozszerzony zakres prezentowanych danych. 

STARY WZÓR  NOWY WZÓR 
---   Numer dowodu osobistego 

 Organ wydający dowód osobisty 

 Data ważności dowodu osobistego 

 Nazwisko rodowe 

 Płeć 

 Imię ojca 

 Nazwisko rodowe ojca 

 Imię matki 

 Nazwisko rodowe matki 

 Miejsce urodzenia 

 Kraj urodzenia 

 Obywatelstwo 

 Adres zameldowania 

 

Stary wzór głównego dokumentu w aplikacji mObywatel – czyli mTożsamość – będzie obowiązywał 

do końca 2021 roku. Nowy wzór głównego dokumentu w aplikacji mObywatel – nazywany 
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mObywatel – będzie dostępny najpóźniej 31.03.2021 roku i będzie obowiązywał od pierwszego dnia 

publikacji w sklepach App Store i Google Play. 

W okresie przejściowym, tj. do końca 2021 roku, w użyciu pozostają obydwa wzory dokumentów. 

Wzory pozostałych dokumentów i usług w aplikacji mObywatel (mLegitymacja szkolna, mLegitymacja 

studencka, mPrawo jazdy, mPojazd, eRecepta) pozostają bez zmian. 

Jednocześnie chcę przekazać informację, że w 2021 roku Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wspólnie 

z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej wprowadzi do aplikacji mObywatel mobilną wersję 

Karty Dużej Rodziny. 

 
 
                                                                                                                     Z poważaniem, 

 
                                                                                                                  Michał Pariaszewski 
                                                                                   /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 

Załączniki: 
1. Informator: Weryfikacja głównego dokumentu aplikacji mObywatel 

2. Informator: Zmiany w aplikacji mObywatel 

 
Informacja 

Aplikacja mObywatel stanowi element oprogramowania, o którym mowa w art. 19e ust. 1, ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695), zwanej dalej 

„ustawą o informatyzacji”. 

Główny dokument aplikacji, o którym mowa w art. 19e ust. 2 pkt 1 ustawy o informatyzacji, zawiera dane jego posiadacza, 

pobrane z rejestru PESEL oraz z Rejestru Dowodów Osobistych. Możliwość pobrania oraz posługiwania się tym dokumentem 

uzależniona jest od poprawnego uwierzytelnienia użytkownika w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy o 

informatyzacji. 
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