
Warszawa, dnia 16 grudnia 2011 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności

(druk nr 20)

I. Cel i przedmiot ustawy

Opiniowana ustawa nowelizuje ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji

ludności, poprzez przesunięcie terminu jej wejścia w życie - z dnia 1 stycznia 2012 r., na

dzień 1 stycznia 2013 r.

Nowelizowana opiniowaną ustawą ustawa o ewidencji ludności określa na nowo

zasady i sposób prowadzenia ewidencji ludności. Jest elementem zakrojonego na najbliższe

lata procesu zmian prowadzących (miedzy innymi) do ustanowienia rejestru PESEL

podstawowym, centralnym zbiorem danych identyfikujących tożsamość i status

administracyjnoprawny osób fizycznych.

Uzasadniając konieczność wydłużenia vacatio legis ustawy o ewidencji ludności,

projektodawcy podnoszą, że "wprowadzenie nowych rozwiązań we wszystkich gminach na

terenie kraju, polegających na zapewnieniu bezpośredniego dostępu do rejestru PESEL, jest

przedsięwzięciem wysoce skomplikowanym i złożonym pod względem organizacyjnym,

logistycznym i technicznym. Przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy pozwoli na

przetestowanie zastosowanych nowych rozwiązań technicznych, zapoznanie się z nimi osób

realizujących zadania zakreślone ustawą oraz nabycie praktycznych doświadczeń związanych

ze stosowaniem tych rozwiązań" (druk sejmowy nr 70).

Termin wejścia w życie opiniowanej ustawy określony został na dzień 31 grudnia

2011 r.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Projekt ustawy stanowił przedłożenie rządowe. Pierwsze czytanie projektu zostało

przeprowadzone na 3. posiedzeniu Sejmu w dniu 14 grudnia 2011 r. W tym samym dniu Sejm



- 2 -

przystąpił niezwłocznie do drugiego czytania, bez odsyłania projektu do komisji. W trakcie

drugiego czytania nie wniesiono poprawek. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia

rządowego w dniu 15 grudnia 2011 r.

III. Uwagi szczegółowe

1. Opiniowana ustawa przesuwając termin wejścia w życie ustawy o ewidencji

ludności nie uwzględnia wszystkich zmian już dokonanych w systemie prawa, a będących

jedynie konsekwencją przyjęcia pierwotnego terminu wejścia w życie ustawy o ewidencji

ludności, czyli 1 stycznia 2012 r. Z tym dniem wchodzi w życie ustawa z dnia 16 września

2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej.

Ustawa ta posługuje się terminologią nowej ustawy o ewidencji ludności, a nie terminologią

(obowiązującej według obecnego stanu prawnego jedynie do końca 2011 r.,

a w zamierzeniach opiniowanej nowelizacji obowiązującej do końca 2012 r.) ustawy z dnia

10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych (z dnia 10 kwietnia

1974 r.) ewidencję ludności prowadzi się w systemie teleinformatycznym w formie zbioru

danych osobowych PESEL - "zbioru PESEL". Tymczasem ustawa o ewidencji ludności (z

dnia 24 września 2010 r.) przewiduje w to miejsce - Powszechny Elektroniczny System

Ewidencji Ludności - "rejestr PESEL". Zakładane przez ustawę o ewidencji ludności

zastąpienie zbioru PESEL ewidencją PESEL, zostało uwzględnione w mającej wejść w życie

z dniem 1 stycznia 2012 r., wspomnianej wyżej, ustawie o wymianie informacji z organami

ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej. W konsekwencji, w okresie od 1 stycznia

2012 r. do 31 grudnia 2012 r. ta ostania ustawa (oraz nowelizowana nią ustawa o Policji)

odsyłać będzie błędnie do nieistniejącego jeszcze rejestru PESEL, zamiast do

funkcjonującego w dalszym ciągu zbioru PESEL.

Przyjąć można, że praktyka stosowania powyższych, wadliwie skonstruowanych

przepisów przyjmie, że w roku 2012 r. - na gruncie ustawy o wymianie informacji z organami

ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (oraz znowelizowanej nią ustawy o Policji)

- wymieniony w niej rejestr PESEL, oznacza w istocie zbiór PESEL. Należy jednak podnieść,

iż racjonalny ustawodawca do oznaczenia jednakowych pojęć powinien używać jednakowych

określeń (§ 10 Zasad techniki prawodawczej), a w ustawach szczególnych powinien

posługiwać się określeniami, które zostały użyte w ustawie podstawowej dla danej dziedziny

spraw (§ 9 Zasad techniki prawodawczej). Takie założenie czyni operatywną jedną
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z podstawowych reguł interpretacji tekstów prawnych – założenie, że te same określenia

oznaczają te same pojęcia, a różne określenia dotyczą różnych pojęć.

Ewentualna poprawka do opiniowanej ustawy powinna przewidywać nowelizację

ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej,

zakładającą przywrócenie obecnie obowiązującej terminologii, oraz stosowną zmianę ustawy

o ewidencji ludności, wprowadzającą odpowiednie, nowe zmiany w ustawie o wymianie

informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w ustawie o

Policji, dopiero z dniem 1 stycznia 2013 r.

2. Ustawa o ewidencji ludności w przepisie przejściowym (art. 79 ustawy) zakłada

czasowe utrzymanie w mocy dotychczasowych rozporządzeń, wydanych na podstawie

przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, nie dłużej jednak niż do dnia

1 stycznia 2013 r. Wobec zakładanej zmiany terminu wejścia w życie ustawy o ewidencji

ludności z 1 stycznia 2012 r., na 1 stycznia 2013 r. przepis ten traci rację bytu. Możliwy

okres, w którym ustawodawca zakłada możliwość obowiązywania dotychczasowych

rozporządzeń skraca się bowiem z 1 roku, do jednego dnia (1 stycznia 2013 r. będzie

pierwszym dniem obowiązywania nowej ustawy i ostatnim dniem obowiązywania

utrzymywanych w mocy przepisów wykonawczych). Z tego względu zasadnym powinno być

uchylenie z ustawy o ewidencji ludności jej art. 79.

3. W okresie vacatio legis ustawy o ewidencji ludności wydane zostały na jej

podstawie stosowne (nowe) przepisy wykonawcze. Zasadnym jest zatem ich nowelizacja.

Termin wejścia w życie nowych rozporządzeń skorelowano bowiem z dotychczasowym

terminem wejścia w życie ustawy o ewidencji ludności (1 stycznia 2012 r.), a nie z terminem

przewidzianym nowelizacją (1 stycznia 2013 r.). Na konieczność odpowiedniej nowelizacji

rozporządzeń nie wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy.

Szymon Giderewicz

starszy legislator


