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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności  

i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 152) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem przedłożonej Senatowi ustawy jest wprowadzenie do systemu prawa zmian 

koniecznych po wejściu w życie ustawy o obywatelstwie polskim. Ustawa o obywatelstwie 

polskim została uchwalona w dniu 2 kwietnia 2009 r. W dniu 15 maja 2012 r. ustawa weszła 

w życie w zakresie rozdziału 5, który reguluje materię przywracania obywatelstwa polskiego 

oraz art. 65, który unieważnia uchwały Rady Ministrów z lat 1946-1949 pozbawiające 

obywatelstwa polskiego gen. Władysława Andersa, Stanisława Mikołajczyka, Stanisława 

Bańczyka, Tomasza Kołakowskiego, Stanisława Wójcika oraz generałów i oficerów, którzy 

wstąpili do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. 

W pozostałej części ustawa o obywatelstwie polskim wejdzie w życie w dniu 

15 sierpnia 2012 r. 

Art. 63 tej ustawy zmienia art. 14 ust. 4 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. 

Zmiana nie uwzględnia jednak w swojej treści nowelizacji ustawy o ewidencji ludności 

i dowodach osobistych, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2009 r. a polegała na 

określeniu zasad zgłaszania danych dotyczących nabycia lub utraty obywatelstwa przez osoby 

nie posiadające na terytorium Polski miejsca pobytu stałego oraz na wprowadzeniu 

obowiązku informowania o tych danych wystawcy dowodu osobistego. 

Obecna nowelizacja art. 14 ust. 4 (zawarta w art. 1 ustawy) pozwoli na sprawną rejestrację 

danych o zmianie obywatelstwa w zbiorze PESEL (i innych rejestrach centralnych) oraz 

umożliwi unieważnianie z urzędu dowodów osobistych osób, które utraciły obywatelstwo 

polskie. 
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W art. 2 przedłożonej Senatowi ustawy nowelizuje się przepis art. 37 ust. 1 pkt 2 

ustawy o dokumentach paszportowych. Przepis uwzględnia nowe zasady określania daty 

utraty obywatelstwa polskiego. Dotychczas był to dzień wydania przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa 

polskiego. Zgodnie z art. 51 ust. 2 nowej ustawy o obywatelstwie polskim utrata 

obywatelstwa polskiego następuje po upływie 30 dni od dnia wydania postanowienia albo 

zgodnie z brzmieniem ust. 3 może nastąpić w krótszym niż 30 dni terminie, wskazanym 

w postanowieniu Prezydenta. 

Art. 3 ustawy zawiera nowelizację ustawy o ewidencji ludności, która wejdzie 

w życie w dniu 1 stycznia 2013 r. Przepis art. 10 ust. 1 pkt 6 został uzupełniony o wskazanie 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych jako organu rejestrującego (w rejestrze PESEL) 

zmiany dotyczące obywatelstwa polskiego, co stanowi konsekwencję przyznania ministrowi 

uprawnienia do decydowania w sprawach o przywrócenie obywatelstwa polskiego (rozdział 5 

ustawy o obywatelstwie polskim) oraz rejestrowania tych danych w centralnym rejestrze 

danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego (art. 59 ustawy o obywatelstwie polskim). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w efekcie rozpatrzenia rządowego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy 

o ewidencji ludności (druk nr 486, wpłynął do Sejmu 8 czerwca 2012 r.). 

Pierwsze czytanie projektu miało miejsce w dniu 18 czerwca 2012 r. na posiedzeniu 

Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. W dniu 27 czerwca 2012 r. Komisja przyjęła 

sprawozdanie, w którym wnioskowała o przyjęcie projektu ustawy wraz z poprawkami.  

Komisja zdecydowała o dodaniu (w postaci nowego art. 2) zmiany dotyczącej 

ustawy o dokumentach paszportowych. Jej konsekwencją była zmiana tytułu ustawy. Drugie 

czytanie projektu ustawy miało miejsce na 18. posiedzeniu Sejmu. Wobec braku poprawek 

Sejm przystąpił niezwłocznie do III czytania. 

Ustawa została uchwalona na tym samym 18. posiedzeniu Sejmu w dniu 13 lipca 2012 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 


