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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 
 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
 

o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych  
oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 250) 

 
 

 
USTAWA z dnia 10 kwietnia 1974 r. O EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODACH 
OSOBISTYCH (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.)  
 

Art. 1. 
1. Ustawa normuje sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych. 
[2. Ewidencja ludności polega na rejestracji danych o miejscu pobytu osób, o 

urodzeniach, dotyczących obowiązku wojskowego, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, 
imion i nazwisk oraz o zgonach.] 

<2. Ewidencja ludności polega na rejestracji danych o miejscu pobytu osób, 
urodzeniach, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk oraz o 
zgonach.> 

3. Dowód osobisty jest dokumentem: 
1) stwierdzającym tożsamość osoby; 
2) poświadczającym obywatelstwo polskie; 
3) uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii 

Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii 
Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na 
podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami 
członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten 
dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy. 

 

[Art. 9.  
1. Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego należy przedstawić dowód osobisty, a w 

uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości. 
2. (utracił moc). 
2a. Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące należy 

przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy 
trwający ponad 3 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem 
prawnym do lokalu, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego 
podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-
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prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny 
dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. 

2b. Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu 
potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu. 

3. Osoba niepełnoletnia nieposiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość 
przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia. 

4. Osoby, którym wydano wojskowy dokument osobisty, przedstawiają ten dokument w 
celu zamieszczenia w nim stosownych wpisów dotyczących obowiązku meldunkowego. 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się wobec funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu, Służby Więziennej oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.] 
 

<Art. 9. 

1. Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego należy przedstawić dowód osobisty, a w 
uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości. 

2. Osoba niepełnoletnia nieposiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość 
przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia. 

3. Zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 
miesiące, wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 
3 miesiące, zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z 
wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dopełnić przez pełnomocnika, 
legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 
2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu 
jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu 
pozwalającego na ustalenie tożsamości.> 

[Art. 10. 
1. Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż 

trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed 
upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia. 

2. Osoba, która przybywa do zakładu hotelarskiego albo do zakładu udzielającego 
pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub opieką społeczną, jest obowiązana 
zameldować się na pobyt stały lub czasowy przed upływem 24 godzin od chwili przybycia.] 

 

<Art. 10. 

1. Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana 
zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące 
najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. 

2. Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu 
potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.> 

Art. 11. 
1. Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały przedstawia organowi gminy 

właściwemu ze względu na nowe miejsce jej pobytu stałego zaświadczenie o wymeldowaniu 
się z poprzedniego miejsca pobytu stałego oraz zgłasza następujące dane osobowe: 



- 3 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1) nazwisko i imiona; 
2) nazwisko rodowe; 
3) nazwiska i imiona poprzednie; 
4) imiona rodziców; 
5) nazwiska rodowe rodziców; 
6) stan cywilny; 
7) imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe; 
8) płeć; 
9) datę i miejsce urodzenia; 
10) obywatelstwo; 
11) numer PESEL; 
[12) dotyczące obowiązku wojskowego, w tym stopień wojskowy, nazwę, serię i numer 

wojskowego dokumentu osobistego z oznaczeniem wojskowej komendy uzupełnień;] 
[13) adres poprzedniego miejsca pobytu stałego;] 
<13) adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego;> 
14) adres nowego miejsca pobytu stałego; 
15) rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości[;] <.> 
[16) o wykształceniu.] 

[2. W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych 
może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.] 

<2. Przy zameldowaniu na pobyt stały osoba zgłaszająca przedstawia potwierdzenie 
pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem 
prawnym do lokalu, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu 
tego podmiotu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu 
meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. 
Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa 
cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub 
inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.> 

 

Art. 12. 
1. Zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się w sposób określony w art. 11 w miejscu 

tego pobytu, z jednoczesnym zgłoszeniem zamierzonego czasu jego trwania. 
[2. Osoba, która przedłuża pobyt czasowy w tej samej miejscowości ponad zgłoszony czas 

jego trwania, zmienia adres albo zmienia pobyt czasowy na stały, jest obowiązana dokonać 
odpowiedniego zameldowania w ciągu następnej doby.] 
<2. Osoba, która przedłuża pobyt czasowy w tej samej miejscowości ponad zgłoszony 

czas jego trwania, zmienia adres albo zmienia pobyt czasowy na stały, jest 
obowiązana dokonać odpowiedniego zameldowania w ciągu 30 dni od daty zmiany.> 

[3. Zwalnia się od obowiązku zameldowania na pobyt czasowy dzieci do lat 7 na okres 
nieprzekraczający 3 miesięcy.] 

[Art. 13. 
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w zakładzie hotelarskim, w zakładzie 

udzielającym pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub opieką społeczną 
dokonuje się u kierownika zakładu lub upoważnionej przez niego osoby. Przepisu art. 9 ust. 2 
nie stosuje się.] 
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Art. 15. 
1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 

miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na 
dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. 

1a. Osoba zobowiązana do wymeldowania się zgłasza organowi gminy właściwemu ze 
względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 
miesiące następujące dane osobowe: 
1) nazwisko i imiona; 
2) nazwisko rodowe; 
3) nazwiska i imiona poprzednie; 
4) imiona rodziców; 
5) nazwiska rodowe rodziców; 
6) stan cywilny; 
7) imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe; 
8) płeć; 
9) datę i miejsce urodzenia; 
10) obywatelstwo; 
11) numer PESEL; 
[12) dotyczące obowiązku wojskowego, w tym stopień wojskowy, nazwę, serię i numer 

wojskowego dokumentu osobistego z oznaczeniem wojskowej komendy uzupełnień;] 
13) adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 

miesiące; 
14) rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości [;] <.> 
[15) o wykształceniu.] 

[2. Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie 
wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego 
ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. 

3. Osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 3 miesiące, jest obowiązana 
zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi 
wymienionemu w ust. 1. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia 
dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu - najpóźniej przed upływem czwartej 
doby, licząc od dnia powrotu.] 

<2. Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu 
dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie 
wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego 
ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. 

3. Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy 
niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu 
na miejsce pobytu stałego organowi wymienionemu w ust. 1. Zgłoszenia wyjazdu 
dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a 
zgłoszenia powrotu – najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia powrotu.> 

3a. Obowiązek określony w ust. 3 nie dotyczy żołnierzy w czynnej służbie wojskowej 
wyjeżdżających w celach służbowych za granicę. Zameldowanie i wymeldowanie tych 
żołnierzy prowadzi się w sposób określony na podstawie art. 51 ust. 2. 

4. Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi 
zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od 
obowiązku wymeldowania się. 
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5. Osobie, o której mowa w ust. 1, organ gminy wydaje zaświadczenie stwierdzające 
dopełnienie obowiązku wymeldowania się. 

 

<Art. 15a. 

1. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego 
ponad 3 miesiące osoba może dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu 
pobytu, o ile wskaże adres dotychczasowego pobytu, z którego ma nastąpić 
wymeldowanie. 

2. Wymeldowanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie formularza 
zgłoszenia pobytu stałego lub formularza zgłoszenia pobytu czasowego trwającego 
ponad 3 miesiące. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, osoba jest zwolniona z obowiązku 
przedkładania zaświadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1.> 

[Art. 16. 
1. Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy odpowiada okresowi 

zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od 
obowiązku wymeldowania się. 

2. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy przed 
upływem czasu zgłoszonego przy zameldowaniu, jest obowiązana wymeldować się najpóźniej 
w dniu opuszczenia tego miejsca.] 

[Rozdział 5 
Obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów 

Art. 18. 
1. Osoba, która przybywa do domu wczasowego lub wypoczynkowego, pensjonatu, 

hotelu, motelu, domu wycieczkowego, pokoju gościnnego, schroniska, campingu lub na 
strzeżone pole biwakowe albo do innego podobnego zakładu, jest obowiązana zameldować się 
na pobyt czasowy przed upływem 24 godzin od chwili przybycia. 

2. Zameldowania dokonuje się u kierownika zakładu lub upoważnionej przez niego 
osoby. 

Art. 19. 
Osoba przebywająca w określonej miejscowości w celach turystyczno-wypoczynkowych 

poza zakładami określonymi w art. 18 jest zwolniona z obowiązku zameldowania się, jeżeli jej 
pobyt w tej miejscowości nie przekracza 30 dni. 

Art. 20. 
Uczestnicy wycieczki organizowanej przez instytucję państwową lub społeczną, związek 

zawodowy albo inną organizację społeczną dokonują zameldowania się na pobyt czasowy za 
pośrednictwem kierownika wycieczki, który jest obowiązany z chwilą przybycia do zakładu 
hotelarskiego zgłosić pobyt wycieczki kierownikowi zakładu lub pracownikowi 
upoważnionemu do przyjmowania zgłoszeń, przedstawiając listę uczestników oraz dowód 
upoważniający go do kierowania wycieczką. 
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Art. 21. 
1. Uczestnicy kolonii i obozu turystyczno-wypoczynkowego organizowanego przez 

instytucję państwową lub społeczną, związek zawodowy albo inną organizację społeczną dla 
młodzieży szkolnej i studiującej są zwolnieni od obowiązku meldunkowego, jeżeli pobyt 
czasowy nie przekracza 30 dni. 

2. Kierownik obozu lub kolonii jest obowiązany prowadzić listę uczestników. 

Art. 22.  
Przy wymeldowaniu się przepis art. 16 stosuje się odpowiednio.] 

[Art. 24.  
1. Cudzoziemiec przebywający poza zakładem hotelarskim, zakładem udzielającym 

pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub wypoczynkiem jest obowiązany 
zameldować się na pobyt czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od chwili 
przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Jeżeli koniec terminu do dokonania obowiązku meldunkowego przypada na dzień 
ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień 
powszedni.] 

<Art. 24. 

1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 
obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego 
lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia 
przybycia do tego miejsca. 

2. Członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1, niebędący obywatelem 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, 
jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego 
ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. 

3. Cudzoziemiec niewymieniony w ust. 1 i 2, przebywający na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego 
lub czasowego trwającego do 3 miesięcy albo trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej 
w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni. 

4. Cudzoziemiec niewymieniony w ust. 1 i 2, opuszczając miejsce pobytu czasowego 
trwającego do 3 miesięcy przed upływem czasu zgłoszonego przy zameldowaniu, jest 
obowiązany wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jeżeli okres 
pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy odpowiada okresowi zgłoszonemu przy 
zameldowaniu, obowiązek wymeldowania nie powstaje.> 

[Art. 25. 
 Uczestnicy wycieczek dokonują zameldowania się na pobyt czasowy za pośrednictwem 
kierownika wycieczki, który jest obowiązany z chwilą przybycia wycieczki do zakładu 
hotelarskiego zgłosić pobyt wycieczki kierownikowi zakładu lub pracownikowi 
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upoważnionemu do przyjmowania zgłoszeń, przedstawiając listę uczestników wycieczki oraz 
dokumenty uprawniające ich do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.] 

 

Art. 26. 
1. Cudzoziemiec, dokonując zameldowania się na pobyt stały, zgłasza wymagane dane 

do zameldowania oraz przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia 
na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, 
ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w 
Rzeczypospolitej Polskiej, albo zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta 
długoterminowego [Wspólnot Europejskich] <Unii Europejskiej>, decyzję o nadaniu statusu 
uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony 
uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany. 

2. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członek jego rodziny niebędący 
obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dokonujący zameldowania się na 
pobyt stały, zgłaszają wymagane dane do zameldowania, przy czym obywatel państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny 
dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument 
potwierdzający prawo stałego pobytu, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego 
pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej. 

3.  Cudzoziemiec, dokonując zameldowania się na pobyt czasowy trwający ponad 3 
miesiące, zgłasza wymagane dane do zameldowania oraz przedstawia wizę, a w przypadku 
gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub 
ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.) - 
dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo 
zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na 
pobyt rezydenta długoterminowego [Wspólnot Europejskich] <Unii Europejskiej> lub 
decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w 
Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany. 

[4. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członek jego rodziny niebędący 
obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którzy dokonują zameldowania się na 
pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, zgłaszają wymagane dane do zameldowania, przy 
czym obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument 
podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz 
zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, w przypadku braku 
zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej - ważny dokument podróży oraz ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela 
Unii Europejskiej.] 

<4. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członek jego rodziny 
niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którzy dokonują 
zameldowania się na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, zgłaszają dane 
wymagane do zameldowania, przy czym obywatel państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument 
potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający 
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prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii 
Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o 
zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a członek jego rodziny 
niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – ważny dokument 
podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej 
lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.> 

5. Przepisy ust. 2 i 4 stosuje się do obywateli państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub państw niebędących stronami umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób 
na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami 
członkowskimi, oraz do członków ich rodzin. 

[Art. 28. 
Do cudzoziemców nie mają zastosowania przepisy art. 18-21.] 

[Rozdział 7 
Obowiązki właścicieli domów i lokali oraz innych podmiotów dysponujących tytułem 

prawnym do lokalu, a także dozorców i administratorów domów, sołtysów oraz zakładów 
pracy 

Art. 29. 
 1. Właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu jest obowiązany 

potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 
miesiące w tym lokalu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na 
formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 są obowiązane do zawiadamiania właściwego organu 
gminy o stałym lub czasowym pobycie innej osoby w ich lokalach (pomieszczeniach) oraz o 
opuszczeniu przez nią tego lokalu (pomieszczenia), jeżeli osoba ta nie dopełniła obowiązku 
meldunkowego. Zawiadomienie powinno być dokonane niezwłocznie po upływie terminu 
określonego do wykonania obowiązku meldunkowego. 

Art. 30. 
1. Dozorca domu, a jeżeli nie ma dozorcy - administrator domu, a jeżeli nie ma 

administratora - właściciel domu jest obowiązany zawiadomić właściwy organ wymieniony w 
art. 11 ust. 1 o niedopełnieniu obowiązku zameldowania lub wymeldowania się przez osobę 
przebywającą w tym domu. 

2. Na terenie wsi obowiązek określony w ust. 1 ciąży również na sołtysie. 
3. Przepis art. 29 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

Art. 31. 
1. Zakład pracy jest obowiązany sprawdzić przy zatrudnieniu osoby w tym zakładzie, czy 

dopełniła ona obowiązku meldunkowego. 
2. O niedopełnieniu przez tę osobę obowiązku meldunkowego zakład pracy jest 

obowiązany zawiadomić niezwłocznie właściwy organ wymieniony w art. 11 ust. 1.] 

Art. 44a. 1. 
Ewidencję ludności prowadzi się w systemie teleinformatycznym na podstawie danych 
osobowych zgłoszonych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego oraz zgłoszeń, o 
których mowa w art. 14 oraz w art. 17, w formie: 
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1) zbiorów meldunkowych jako: 
a) zbioru danych stałych mieszkańców, 
b) zbioru danych byłych mieszkańców, 
c) zbioru danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy 

trwający ponad 3 miesiące, 
[d) zbioru danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy 

trwający do 3 miesięcy,] 
<d) zbioru danych cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 

miesięcy;> 
2) zbioru danych osobowych PESEL, zwanego dalej "zbiorem PESEL", uzyskanych w 

związku z nadawaniem numeru PESEL na podstawie zbiorów meldunkowych, o których 
mowa w pkt 1 lit. a-c. 
2. W zbiorze danych stałych mieszkańców gromadzone są następujące ich dane: 

1) nazwisko i imiona; 
2) nazwisko rodowe; 
3) nazwiska i imiona poprzednie; 
4) imiona i nazwiska rodowe rodziców; 
5) data i miejsce urodzenia; 
6) stan cywilny; 
7) numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził; 
8) płeć; 
9) numer PESEL; 
10) obywatelstwo (data nabycia obywatelstwa polskiego, data utraty obywatelstwa 

polskiego); 
11) imię i nazwisko rodowe małżonka oraz jego numer PESEL; 
12) data zawarcia związku małżeńskiego, numer aktu małżeństwa i oznaczenie urzędu stanu 

cywilnego, który ten akt sporządził, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura 
akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, data zgonu małżonka, numer aktu 
zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził; 

13) adres i data zameldowania na pobyt stały; 
14) poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem okresu 

zameldowania; 
15) adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące wraz z określeniem 

okresu zameldowania; 
16) tryb wymeldowania; 
[17) stopień wojskowy, nazwa, seria i numer wojskowego dokumentu osobistego oraz 

oznaczenie wojskowej komendy uzupełnień, w której ewidencji osoba pozostaje;] 
18) seria i numer aktualnego dowodu osobistego oraz serie i numery poprzednich dowodów 

osobistych, daty ich wydania i daty ważności oraz oznaczenie organów wydających; 
19) seria i numer karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie 

się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego [Wspólnot Europejskich] <Unii 
Europejskiej>, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu 
uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, data jej wydania, data ważności oraz oznaczenie 
organu, który ją wydał; 

20) seria i numer dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu, data wydania, data 
ważności oraz oznaczenie organu, który go wydał, 

21) seria i numer karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, data 
wydania, data ważności oraz oznaczenie organu, który ją wydał. 
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3. W zbiorze danych byłych mieszkańców gromadzone są: 
1) ich dane, o których mowa w ust. 2; 
2) data wymeldowania; 
3) data zgonu oraz numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który akt 

sporządził. 
4. W zbiorze danych osób, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, gromadzone są: 

[1) dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6, 9-11, 13, 15 i 17-21;] 
<1) dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1–6, 9–11, 13, 15, 16 i 18–21;> 
2) seria i numer karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na 

zamieszkanie na czas oznaczony, data jej wydania, data ważności oraz oznaczenie 
organu, który ją wydał; 

3) data wydania, seria i numer zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii 
Europejskiej oraz oznaczenie organu, który je wydał, 

4) seria i numer karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, data wydania, 
data ważności oraz oznaczenie organu, który ją wydał, 

5) seria i numer tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca, data jego wydania, 
data ważności oraz oznaczenie organu, który je wydał. 
5. W zbiorze danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, gromadzone są: 

[1) dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 5, 13, 18, 19-21 i w ust. 4 pkt 2-5;] 
<1) dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 5, 13 i 19 oraz w ust. 4 pkt 2 i 5;> 
2) adres pobytu czasowego oraz zamierzony czas jego trwania. 

6. W zbiorze meldunkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, zamieszcza się także 
datę przekroczenia granicy zgłoszoną przez cudzoziemca przy dopełnianiu obowiązku 
meldunkowego. 

7. W zbiorze PESEL gromadzone są dane, o których mowa w ust. 2, ust. 3 pkt 3 i ust. 4 
pkt 2-5. 

Art. 44b. 
1. Zbiór danych osób przebywających w obiektach, o których mowa w art. 13, art. 18 ust. 

1 i art. 20, prowadzi się w formie książki zameldowań lub w systemie teleinformatycznym. 
2. W zbiorze, o którym mowa w ust. 1, gromadzi się następujące dane osobowe: 

1) nazwisko i imię; 
2) imiona rodziców; 
3) datę i miejsce urodzenia; 
4) adres miejsca pobytu stałego; 
5) datę przybycia i zamierzony czas trwania pobytu; 
6) oznaczenie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, 

a w tym numer i serię, datę jego wydania, datę ważności oraz oznaczenie organu, 
który go wydał. 

Art. 44c. 
1. Organy prowadzące ewidencję ludności są obowiązane do niezwłocznej aktualizacji 

każdej zmiany danych osobowych zawartych w zbiorach meldunkowych oraz w zbiorze 
PESEL. 

2. Dane do aktualizacji zbioru PESEL przekazuje się na informatycznym nośniku danych 
lub w drodze teletransmisji w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu 
informatycznego. 
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[3. Wojskowi komendanci uzupełnień obowiązani są do bezzwłocznej aktualizacji danych 
dotyczących obowiązku wojskowego.] 

Art. 44h. 
1. Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i 

unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich 
ustawowych zadań, następującym podmiotom: 
1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze; 
2) Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu 
Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i 
strażom gminnym (miejskim); 

3) organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego; 
4) państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w 

zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych 
przepisach; 

5) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w zakresie danych osób poszukiwanych. 
2. Dane, o których mowa w ust. 1, są udostępniane: 

1) osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny; 
2) jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, 

statystycznych lub badania opinii publicznej dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, 
która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą; 

3) innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu 
danych i za zgodą osób, których dane dotyczą. 
2a. Udostępnienie danych w celu ich ponownego wykorzystywania, o którym mowa w 

ust. 2 pkt 2, następuje na wniosek, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 
r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), jeżeli przepisy 
ustawy nie stanowią inaczej. 

[3. Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i 
unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się na wniosek zainteresowanego podmiotu 
złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dane są 
przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.] 

<3. Dane jednostkowe ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji 
wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się na wniosek 
zainteresowanego podmiotu złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. Dane są przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu 
wnioskowi.> 

<3a. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące: 

1) jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym 
adresem – uzyskane ze zbiorów meldunkowych lub zbioru PESEL; 

2) jednego dokumentu lub jednej osoby – uzyskane z ewidencji wydanych i 
unieważnionych dowodów osobistych.> 

4. Dane udostępnione na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3, nie mogą być 
wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku. 



- 12 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

5. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane można udostępniać za pomocą urządzeń 
teletransmisji danych, po złożeniu jednorazowego, uproszczonego wniosku, jeżeli spełnią 
łącznie następujące warunki: 
1) posiadają urządzenia umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej dane w systemie 

oraz zakresu, daty i celu ich uzyskania; 
2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 
3) uzyskanie danych jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo 

prowadzonej działalności. 
6. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, można udostępniać za pomocą 

urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, dane dotyczące adresu i dowodów 
osobistych w oparciu o dane zawarte w zbiorze PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji 
wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. Warunkiem udostępniania danych w tym 
trybie jest spełnienie łącznie wymagań określonych w ust. 5, złożenie jednorazowego 
wniosku i uzyskanie zgody, wydanej na podstawie art. 44i ust. 4. 

7. Udostępnienie danych w drodze weryfikacji, o której mowa w ust. 6, polega na 
porównaniu przekazanych danych z danymi ze zbioru PESEL lub ogólnokrajowej ewidencji 
wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. Wynikiem udostępnienia danych w tym 
trybie jest potwierdzenie zgodności przekazanych danych albo raport niezgodności danych. 

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 
1) wzór wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz 

ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, o którym mowa w ust. 3, 
2) wzór uproszczonego wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru 

PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, o którym 
mowa w ust. 5, 

3) wzór wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz 
ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, o którym 
mowa w ust. 6 

- uwzględniając konieczność wykazania przez podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 
interesu prawnego w uzyskaniu danych oraz wymagania, o których mowa w ust. 5. 

9. Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji 
wydanych i unieważnionych dowodów osobistych następuje: 
1) dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 - nieodpłatnie; 
2) dla podmiotów, o których mowa w ust. 2 - odpłatnie, po dołączeniu dowodu opłaty do 

wniosku o udostępnienie danych. 
10. Osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są zwolnione z opłat 

w przypadku udostępnienia im ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji 
wydanych i unieważnionych dowodów osobistych danych niezbędnych do sporządzenia aktu 
poświadczenia dziedziczenia. 

11. Opłaty pobrane za udostępnienie danych stanowią dochód budżetu państwa. 
12. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wysokość oraz sposób uiszczania opłat za jednostkowe udostępnienie danych ze zbiorów 
meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów 
osobistych oraz za udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w 
drodze weryfikacji, o którym mowa w ust. 6, 

2) sposób obliczania wysokości oraz sposób uiszczania opłaty za udostępnianie danych 
podmiotom, o których mowa w ust. 2 pkt 2 

- uwzględniając, że wysokość opłat powinna być zróżnicowana w zależności od sposobu i 
zakresu udostępniania danych. 



- 13 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 46. 
1. Ewidencja ludności jest prowadzona w systemie teleinformatycznym przez: 

1) ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w formie zbioru PESEL; 
2) wojewodę - w formie wojewódzkich zbiorów meldunkowych, określonych w art. 44a ust. 

1 pkt 1 lit. a-c; 
3) organy gminy - w formie gminnych zbiorów meldunkowych. 

[2. Zbiór, o którym mowa w art. 44b, prowadzi kierownik zakładu lub osoba przez niego 
upoważniona.] 

Art. 51. 

[1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób 
zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania, sposób 
prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, 
wzory formularzy zgłoszeń meldunkowych oraz wzór wniosku o nadanie numeru PESEL, 
uwzględniając w szczególności sposób wykonywania obowiązku meldunkowego za osobę 
niepełnoletnią, przez cudzoziemca oraz osoby przebywające stale lub czasowo na statku 
morskim lub żeglugi śródlądowej albo w innych ruchomych pomieszczeniach mieszkalnych, 
potrzebę zapewnienia ochrony danych zawartych w ewidencji ludności i ewidencji wydanych i 
unieważnionych dowodów osobistych, a także zakres danych zgłaszanych przy zameldowaniu 
i objętych wnioskiem o nadanie numeru PESEL oraz danych niezbędnych do ustalenia 
obowiązku wojskowego.] 

<1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 
sposób zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i 
wymeldowania, sposób prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i 
unieważnionych dowodów osobistych, wzory formularzy zgłoszeń meldunkowych oraz 
wzór wniosku o nadanie numeru PESEL, uwzględniając w szczególności sposób 
wykonywania obowiązku meldunkowego za osobę niepełnoletnią, przez cudzoziemca 
oraz osoby przebywające stale lub czasowo na statku morskim lub żeglugi śródlądowej 
albo w innych ruchomych pomieszczeniach mieszkalnych, potrzebę zapewnienia 
ochrony danych zawartych w ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych 
dowodów osobistych, a także zakres danych zgłaszanych przy zameldowaniu i objętych 
wnioskiem o nadanie numeru PESEL.> 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony 
Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób zameldowania oraz 
wymeldowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, a także sposób prowadzenia 
ewidencji ludności w budynkach pozostających w zarządzie organów wojskowych, 
uwzględniając potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia ochrony informacji 
niejawnych. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może w celu zapewnienia porządku i 
bezpieczeństwa publicznego, a także zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa wprowadzić, w drodze rozporządzenia, na czas określony obowiązek 
zameldowania się z chwilą przybycia do danej miejscowości oraz obowiązek zgłoszenia 
wyjazdu z danej miejscowości, uwzględniając określenie szczegółowego sposobu i terminu 
zameldowania osób oraz zakres danych, jakie powinny być zgłoszone przy zameldowaniu lub 
wymeldowaniu. 
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[Art. 55. 
1. Kto: 
1) uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, 
2) zatrzymuje cudzy dowód osobisty, 
3) nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego, 

podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny. 
2. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, następuje na zasadach i w trybie 

określonym w przepisach o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 

Art. 56. 
Wykroczenia przeciwko obowiązkowi meldunkowemu podlegają ustawie z dnia 20 maja 1971 
r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z późn. zm.).] 
 

<Art. 55. 
1. Kto: 

1) uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, 

2) zatrzymuje cudzy dowód osobisty, 

3) nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego, 

podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. 

2. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 
obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, który nie dopełnia ciążącego na nim 
obowiązku meldunkowego, podlega karze grzywny. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do cudzoziemca będącego członkiem rodziny obywatela 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji Szwajcarskiej. 

 
Art. 56. 

Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 55, następuje w trybie przepisów 
ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.).> 
 
 
 
 
USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 i 1101)  
 

Art. 31. 
1. Obywatele polscy, którzy ukończyli osiemnaście lat życia, podlegają rejestracji. 
2. Rejestrację prowadzi wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na 

miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osoby objętej 
rejestracją w dniu ukończenia przez nią osiemnastu lat życia. W pozostałych przypadkach 
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właściwość miejscową ustala się według przepisów Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 

3. Rejestrację prowadzi się na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia 
kwalifikacji wojskowej. 

 [4. Rejestrację prowadzi się na podstawie danych osobowych określonych w art. 44a ust. 
2 pkt 1-6, 8-10 i 13-17 oraz ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji 
ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.8)), o których 
mowa w art. 49 ust. 2b pkt 1, uzyskanych z ewidencji ludności prowadzonej przez wójtów lub 
burmistrzów (prezydentów miast).] 

<4. Rejestrację prowadzi się na podstawie danych osobowych określonych w art. 
44a ust. 2 pkt 1–6, 8 – 10 i 13–16 oraz w ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o 
ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. 
zm.), o których mowa w art. 49 ust. 2b pkt 1, uzyskanych z ewidencji ludności 
prowadzonej przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).> 

5. Dane, o których mowa w ust. 4, ujmuje się w rejestrze osób objętych rejestracją oraz w 
wykazach osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej. 

6. Jeden egzemplarz rejestru osób objętych rejestracją przekazuje się właściwemu 
wojskowemu komendantowi uzupełnień na potrzeby założenia ewidencji wojskowej. 

7. Prowadzenie rejestracji nie wymaga zgłoszenia się, zgody lub powiadomienia osoby, o 
której mowa w ust. 1. 

Art. 49. 
1. Ewidencję wojskową osób podlegających rejestracji, kwalifikacji wojskowej oraz 

podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej, a także podlegających innym 
rodzajom powszechnego obowiązku obrony prowadzą: 
1) na szczeblu centralnym - Minister Obrony Narodowej dla terytorium całego państwa; 
2) na szczeblu wojewódzkim - szef wojewódzkiego sztabu wojskowego dla obszaru 

województwa; 
3) na szczeblu terenowym - wojskowy komendant uzupełnień dla obszaru objętego 

terytorialnym zasięgiem działania tego komendanta. 
1a. Wojskowi komendanci uzupełnień współpracują z Szefem Krajowego Centrum 

Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. 
1b. Ewidencję wojskową, o której mowa w ust. 1, w zakresie osób odbywających w 

jednostkach wojskowych czynną służbę wojskową oraz posiadających przydział 
mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny do tych jednostek prowadzą również 
dowódcy tych jednostek. 

1c. Organy prowadzące ewidencję wojskową są obowiązane do wzajemnego 
przekazywania danych zgromadzonych w tej ewidencji. 

1d. Dane osobowe zgromadzone w ewidencji wojskowej mogą być udostępniane: 
1) dowódcom jednostek wojskowych oraz ich przełożonym - jeżeli wymagają tego ich 

zadania; 
2) przełożonym wojskowego komendanta uzupełnień; 
3) sądom wojskowym, wojskowym jednostkom organizacyjnym prokuratury, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego i Żandarmerii Wojskowej - 
jeżeli wymagają tego ich zadania; 

4) sądom powszechnym, powszechnym jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji, 
Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
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Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i Biuru Ochrony Rządu - jeżeli wymagają tego 
ich zadania i jest to niezbędne do prowadzonego przez nie postępowania; 

5) pracodawcom - w zakresie stosunku zatrudnianych przez nich pracowników do 
powszechnego obowiązku obrony oraz rodzaju i terminu wykonania tego obowiązku; 

6) osobom, których dotyczą dane osobowe zgromadzone w ewidencji wojskowej; 
7) innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów. 

1e. Udostępnianie danych osobowych zgromadzonych w ewidencji wojskowej 
podmiotom wymienionym w ust. 1d następuje nieodpłatnie. 

1f. Podmioty, o których mowa w ust. 1d pkt 1 i 2, są uprawnione również do wglądu w 
dane osobowe zgromadzone w ewidencji wojskowej. 

2. Organy administracji publicznej obowiązane są do bezpłatnego udostępniania danych 
osobowych w celu ich przetwarzania w ewidencji wojskowej. 

2a. Do ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu centralnym, w ramach 
udostępniania danych osobowych, niezbędnych do jej prowadzenia, przekazuje się na 
informatycznym nośniku danych lub w drodze teletransmisji dane ze zbiorów Powszechnego 
Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwanego dalej "PESEL", oraz centralnej 
ewidencji kierowców i Krajowego Rejestru Karnego. 

2b. W ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu centralnym w zakresie 
przekazywania danych ze zbiorów, o których mowa w ust. 2a, gromadzi się następujące dane: 
 [1) ze zbioru danych osobowych PESEL - określone w art. 44a ust. 2 pkt 1-6, 8-10 i 13-17 

oraz ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych;] 

<1) ze zbioru danych osobowych PESEL – określone w art. 44a ust. 2 pkt 1–6, 8–10 i 13–
16 oraz w ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i 
dowodach osobistych;> 

2) z centralnej ewidencji kierowców - określone w art. 100b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.12)); 

3) z Krajowego Rejestru Karnego - określone w art. 20 ust. 1 pkt 1 (obejmujące nazwisko, 
imiona i numer ewidencyjny PESEL) i pkt 2 (obejmujące stwierdzenie czy dana osoba 
figuruje lub nie figuruje w Rejestrze) ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym 
Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292, z późn. zm.). 
 
2c. W ewidencji wojskowej mogą być gromadzone i przetwarzane następujące dane: 

1) imię lub imiona oraz nazwisko, w tym nazwisko rodowe, oraz nazwiska i imiona 
poprzednie; 

2) data i miejsce urodzenia; 
3) numer ewidencyjny PESEL; 
4) imiona i nazwiska rodowe rodziców; 
5) stan cywilny i rodzinny, w tym imiona i nazwisko oraz data urodzenia małżonka i dzieci; 
6) obywatelstwo; 
7) płeć; 
8) seria i numer dowodu osobistego; 
9) miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące oraz adres 

do korespondencji, a także adres najbliższej rodziny; 
10) dotyczące wykształcenia i zawodu wyuczonego; 
11) dotyczące nauki, w tym miejsce jej pobierania, oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, w 

tym uprawnienia do wykonywania zawodów lub czynności; 
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12) dotyczące zatrudnienia lub prowadzonej działalności gospodarczej, w tym ich miejsce, 
rodzaj i okres oraz zajmowane stanowisko; 

13) dotyczące zdolności do czynnej służby wojskowej; 
13a) dotyczące szkodliwego używania alkoholu lub używania środków odurzających, 

substancji psychotropowych lub środków zastępczych; 
13b) dotyczące orzeczeń lub opinii psychologicznych; 
14) stopień wojskowy, specjalność wojskowa, klasa kwalifikacyjna, korpus osobowy i grupa 

osobowa; 
15) przeznaczenie do czynnej służby wojskowej lub jej form równorzędnych oraz służby 

zastępczej lub innych form powszechnego obowiązku obrony; 
16) przydział kryzysowy, przydział mobilizacyjny, pracowniczy przydział mobilizacyjny lub 

przydział organizacyjno-mobilizacyjny albo reklamowanie od obowiązku pełnienia 
czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny; 

17) przebieg czynnej służby wojskowej lub jej form równorzędnych albo zastępczych; 
18) cechy wojskowego dokumentu osobistego, karty przydziału kryzysowego, karty 

mobilizacyjnej lub karty przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego oraz karty i tabliczki 
tożsamości; 

19) dotyczące prawomocnych orzeczeń w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia; 
20) o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, o osadzeniu w zakładzie karnym lub 

areszcie śledczym lub o umieszczeniu w zakładzie poprawczym oraz o zwolnieniu z tych 
zakładów lub aresztu; 

21) informacje o osobie z Krajowego Rejestru Karnego; 
22) data zgonu, numer aktu zgonu oraz oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który sporządził 

akt zgonu. 
2d. Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w ewidencji wojskowej może 

odbywać się bez zgody i wiedzy osoby, której dotyczą te dane. 
2e. Osoby podlegające ewidencji wojskowej są obowiązane do udzielania informacji 

organom prowadzącym tę ewidencję w zakresie danych dotyczących tych osób i 
przetwarzanych w ewidencji wojskowej. 

2f. Do pozyskiwania danych ze zbiorów, o których mowa w ust. 2a, nie wymaga się 
odrębnego żądania, zapytania lub wniosku w tej sprawie, a ich przekazywanie następuje 
bezpłatnie w sposób ustalony w porozumieniu zawartym między Ministrem Obrony 
Narodowej i, w zakresie zbiorów: 
1) PESEL - z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych; 
2) centralnej ewidencji kierowców - z ministrem właściwym do spraw administracji 

publicznej; 
3) Krajowego Rejestru Karnego - z Ministrem Sprawiedliwości. 

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia 
ewidencji wojskowej, szczegółowy zakres danych gromadzonych i przetwarzanych w 
ewidencji wojskowej, dokumenty stanowiące ewidencję wojskową i dokumenty będące 
podstawą wprowadzenia danych do tej ewidencji oraz okres prowadzenia ewidencji 
wojskowej i przechowywania danych zgromadzonych w tej ewidencji, uwzględniając w 
szczególności kategorie osób objętych ewidencją wojskową, formy spełniania powszechnego 
obowiązku obrony oraz zakres danych, o których mowa w ust. 2c, gromadzonych i 
przetwarzanych w ewidencji wojskowej. Rozporządzenie powinno zapewniać prawidłowe 
spełnianie przez obywateli polskich powszechnego obowiązku obrony oraz niezbędną 
ochronę danych osobowych i informacji niejawnych gromadzonych i przetwarzanych w 
ewidencji wojskowej. 
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4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób 
odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej, z 
uwzględnieniem przypadków, kiedy następuje potrzeba odtworzenia ewidencji wojskowej 
oraz miejsca odtworzenia tej ewidencji. 

Art. 54. 
1. Wojskowi komendanci uzupełnień wydają dla potrzeb powszechnego obowiązku 

obrony osobom objętym ewidencją wojskową, wojskowe dokumenty osobiste. 
1a. Wpisów lub zamieszczenia danych w wojskowych dokumentach osobistych 

dokonują: 
1) wojskowy komendant uzupełnień - w zakresie powszechnego obowiązku obrony; 
2) dowódca jednostki wojskowej lub wojskowy komendant uzupełnień - w zakresie 

przebiegu czynnej służby wojskowej [;] <.> 
[3) wójt lub burmistrz (prezydent miasta) - w zakresie obowiązku meldunkowego.] 

1b. Czynności, o których mowa w ust. 1a, można dokonywać pisemnie lub w formie 
elektronicznej. 

1c. Osoby będące żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, którym wydano wojskowe 
dokumenty osobiste, są obowiązane do okazania tych dokumentów na żądanie: 
1) przełożonych; 
2) starszych stopniem wojskowym; 
3) terenowych organów administracji wojskowej; 
4) dowódców jednostek wojskowych; 
5) żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych; 
6) sądów i jednostek organizacyjnych prokuratury; 
7) wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast); 
8) innych upoważnionych podmiotów. 

1d. Osoby niebędące żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, którym wydano 
wojskowe dokumenty osobiste, są obowiązane do okazania tych dokumentów na żądanie: 
1) terenowych organów administracji wojskowej; 
2) sądów i jednostek organizacyjnych prokuratury; 
3) wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast); 
4) starostów; 
5) marszałków województw; 
6) organów zatrudnienia i organów rentowych; 
7) pracodawców; 
8) rektorów (dyrektorów) szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych oraz dyrektorów 

szkół ponadgimnazjalnych; 
9) innych upoważnionych podmiotów. 

1e. Osoba, której wydano wojskowy dokument osobisty, nie może rozporządzać tym 
dokumentem i na żądanie wojskowego komendanta uzupełnień, a w przypadku żołnierzy w 
czynnej służbie wojskowej również dowódcy jednostki wojskowej, obowiązana jest zwrócić 
ten dokument organom wojskowym. 

1f. Osoba, której wydano wojskowy dokument osobisty, jest obowiązana powiadomić 
wojskowego komendanta uzupełnień, a będąca żołnierzem w czynnej służbie wojskowej 
dowódcę jednostki wojskowej, w razie utraty lub zniszczenia tego dokumentu. 

2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór wojskowego 
dokumentu osobistego (książeczki wojskowej), jego przeznaczenie, sposób wydawania i 
ewidencjonowania oraz zwrotu, zakres informacji dotyczących powszechnego obowiązku 
obrony i przebiegu czynnej służby wojskowej oraz danych osobowych wpisywanych lub 
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zamieszczonych w tych dokumentach, uwzględniając, że dane osobowe, które powinien 
zawierać wojskowy dokument osobisty, obejmują w szczególności imię (imiona), nazwisko, 
datę i miejsce urodzenia, adres zameldowania oraz stopień wojskowy; wojskowy dokument 
osobisty powinien zawierać również fotografię. 

3. Wojskowych dokumentów osobistych nie wolno przenosić, przewozić ani przesyłać za 
granicę. 

4. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
wewnętrznych określa, w drodze rozporządzenia, sposób doręczania wojskowych 
dokumentów osobistych, tryb postępowania w razie ich utraty, zniszczenia lub nieprzyjęcia 
oraz organ, któremu osoba wyjeżdżająca za granicę jest obowiązana złożyć wojskowy 
dokument osobisty na przechowanie. 
 
 
 
 
USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) 

Art. 26. 
1. Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza 

elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji 
Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej 
platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła 
wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku. 

2. Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na formularzu zgodnym z 
formularzem, o którym mowa w ust. 1, w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy: 
1) osobiście albo 
2) wysłany listem poleconym. 

3. Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 1, i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku. 

[4. Organ gminy przekształca wniosek, o którym mowa w ust. 2, na formę dokumentu 
elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie 
elektronicznym, albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo 
podpisuje podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo 
podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną 
identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania i przesyła do CEIDG nie 
później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.] 

<4. Organ gminy przekształca wniosek, o którym mowa w ust. 2, na formę 
dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w 
przepisach o podpisie elektronicznym, albo podpisuje podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system 
CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz 
czasu jego przesłania i przesyła go do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego 
od dnia jego otrzymania.> 
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4a. W przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 4, wykonują upoważnieni 
pracownicy, organ gminy jest obowiązany niezwłocznie przekazywać do CEIDG imiona i 
nazwiska tych osób. 

5. Wniosek w formie dokumentu elektronicznego i papierowego oraz dokumentacja z 
nim związana podlegają archiwizacji przez okres 10 lat od dokonania wpisu. Archiwizacji 
dokonują, odpowiednio, organ gminy i minister właściwy do spraw gospodarki. Do wniosku i 
dokumentacji nie stosuje się przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Przyjmowanie, przesyłanie i niszczenie przez gminy wniosków o wpis do CEIDG jest 
zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. 

7. Osoby, o których mowa w art. 13 ust. 2, 4 oraz 5, wraz z wnioskiem przedkładają dane 
dokumentu potwierdzającego status, o którym mowa w tych przepisach, w szczególności datę 
wydania i sygnaturę dokumentu oraz wskazanie organu, który go wydał, albo przedkładają w 
urzędzie gminy do wglądu oryginał dokumentu. 

Art. 27. 
1. Wpis do CEIDG jest dokonywany jeżeli wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną 

i jest poprawny. 
2. Wniosek niepoprawny to wniosek: 

1) niezawierający danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 5, lub 
2) (uchylony), 
3) dotyczący działalności nieobjętej przepisami ustawy, lub 
4) złożony przez osobę, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia 

działalności gospodarczej, lub 
5) dotyczący osoby już wpisanej do CEIDG, lub 
5a) wraz z którym nie złożono oświadczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 7, lub 
6) niepodpisany. 

3. Jeżeli wniosek określony w art. 26 ust. 1 jest niepoprawny, system teleinformatyczny 
CEIDG informuje niezwłocznie składającego o niepoprawności tego wniosku. 

4.  Jeżeli wniosek złożony w sposób określony w art. 26 ust. 2 jest niepoprawny, organ 
gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując 
uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez 
rozpoznania. 

5.  CEIDG korzysta z informacji zawartych w rejestrach publicznych dostępnych w 
formie elektronicznej w zakresie danych objętych wnioskiem o wpis do CEIDG w 
szczególności w celu weryfikacji danych wpisanych do CEIDG. 

6. W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL, okazuje upoważnionemu 
pracownikowi urzędu gminy paszport albo inny dokument potwierdzający jego tożsamość i 
obywatelstwo. 

[7. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób określony w art. 26 ust. 1 opatrzony 
jest podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy 
zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo podpisywany 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisywany podpisem osobistym, 
o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo podpisywany w inny sposób 
akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby 
składającej wniosek i czas jego złożenia.] 

<7. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób określony w art. 26 ust. 1 
opatrzony jest podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego 
certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie 
elektronicznym albo podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
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ePUAP, albo podpisywany w inny sposób akceptowany przez system CEIDG 
umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego 
złożenia.> 

8. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób określony w art. 26 ust. 2 pkt 1 
opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy. 

9. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób określony w art. 26 ust. 2 pkt 2 
opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność 
poświadczona jest przez notariusza. 
 
 
 
 
 
USTAWA  z dnia 6 sierpnia 2010 r. O DOWODACH OSOBISTYCH (Dz. U. Nr 167, poz. 
1131 oraz z 2011 r. Nr 133, poz. 768)  
 

Art. 1. 
Ustawa określa: 
 1) osoby uprawnione lub obowiązane do posiadania dowodu osobistego; 
 2) zakres danych zawartych w dowodzie osobistym; 
[3) zasady funkcjonowania warstwy elektronicznej dowodu osobistego;] 
 4) zasady wydawania dowodu osobistego; 
 5) zasady wymiany i unieważniania dowodu osobistego; 
 6) zakres danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz zasady 

prowadzenia tego rejestru; 
 7) zasady postępowania z dokumentacją związaną z dowodami osobistymi; 
 8) zasady udostępniania danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych; 
 9) kompetencje ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wojewodów, organów gmin 

oraz konsulów Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wydawania dowodów osobistych. 
 

Art. 2. 
1. Użyte w niniejszej ustawie określenia oznaczają: 

[1) certyfikat dowodu osobistego - elektroniczne zaświadczenie przyporządkowujące dane do 
weryfikacji informacji uwierzytelniającej do dowodu osobistego;] 

 2) (uchylony); 
[3) certyfikat podpisu osobistego - elektroniczne zaświadczenie przyporządkowujące dane do 

weryfikacji podpisu osobistego do posiadacza dowodu osobistego;] 
 4) data wydania dowodu osobistego - datę personalizacji dowodu osobistego; 
 5) dokumentacja związana z dowodami osobistymi - ogół dokumentów w postaci 

papierowej lub elektronicznej sporządzanych w związku z wydawaniem dowodów 
osobistych zarówno przez wnioskodawców, jak i organy administracji publicznej; 

[6) identyfikator urzędnika - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie 
identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie 
teleinformatycznym, niebędący numerem Powszechnego Elektronicznego Systemu 
Ewidencji Ludności, zwanego dalej "PESEL"; 

 7) informacja uwierzytelniająca - dane pozwalające na weryfikację autentyczności dowodu 
osobistego;] 

 8) (uchylony); 
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[9) personalizacja dowodu osobistego - wprowadzenie danych przyszłego posiadacza 
dowodu osobistego do warstwy graficznej i elektronicznej blankietu dowodu osobistego;] 

<9) personalizacja dowodu osobistego – wprowadzenie danych przyszłego posiadacza 
dowodu osobistego do blankietu dowodu osobistego;> 

10) podmioty publiczne - podmioty w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, 
poz. 565, z późn. zm.); 

[11) podpis osobisty - dane w postaci elektronicznej złożone za pomocą danych służących 
do składania podpisu osobistego zawartych w ważnym dowodzie osobistym, które: 
a) wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie 

powiązane, pozwalają na identyfikację posiadacza dowodu osobistego, 
b) są przyporządkowane wyłącznie do posiadacza dowodu osobistego, 
c) są powiązane z danymi, do których się odnoszą, w taki sposób, że każda późniejsza 

zmiana tych danych jest wykrywalna; 
d) (uchylona); 

12) polityki certyfikacji - rozwiązania techniczne i organizacyjne uwzględniające sposób, 
zakres i warunki bezpieczeństwa tworzenia i stosowania certyfikatów dowodu osobistego 
i certyfikatów podpisu osobistego; 

13) uszkodzenie dowodu osobistego - naruszenie warstwy graficznej lub elektronicznej 
dowodu osobistego, które podważa jego wiarygodność lub utrudnia identyfikację jego 
posiadacza, lub uniemożliwia korzystanie z funkcji zaimplementowanych w warstwie 
elektronicznej;] 

14) utrata dowodu osobistego - brak fizycznej kontroli nad dowodem osobistym przez jego 
posiadacza, który nastąpił w wyniku przestępstwa, zagubienia lub innego zdarzenia 
losowego; 

15) wnioskodawca - osobę ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego lub osobę składającą 
wniosek na jej rzecz na zasadach określonych w niniejszej ustawie; 

16) wydanie dowodu osobistego - czynności materialno-techniczne organu gminy mające na 
celu wystawienie dowodu osobistego na rzecz osoby obowiązanej lub uprawnionej do 
jego posiadania oraz przekazanie go tej osobie. 
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o organie gminy, należy przez to rozumieć wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta. 

[Art. 3. 
Do podpisu osobistego uregulowanego w niniejszej ustawie nie stosuje się przepisów ustawy z 
dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).] 
 

Rozdział 2  
[Zakres danych zawartych w dowodzie osobistym oraz funkcje jego warstwy elektronicznej] 

<Zakres danych zawartych w dowodzie osobistym> 
 

[Art. 11. 
1. Dowód osobisty posiada warstwę graficzną oraz warstwę elektroniczną. 
2. Dowód osobisty potwierdza prawdziwość danych zawartych w warstwie graficznej, w 

tym przez zapewnienie dostępu do tych danych zamieszczonych w warstwie elektronicznej. 
Dostęp do danych następuje na żądanie uprawnionych organów lub w sposób zapewniający 
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kontrolę obywatela nad dostępem do danych zapisanych w warstwie elektronicznej dowodu 
osobistego. 

3. Dowód osobisty umożliwia uwierzytelnienie go w systemach teleinformatycznych 
podmiotów publicznych, uwierzytelnienie jego posiadacza w systemach teleinformatycznych 
podmiotów publicznych oraz przy dostępie do rejestrów publicznych z użyciem systemów 
teleinformatycznych.] 

Art. 12. 
[Warstwa graficzna dowodu osobistego zawiera:] 
<W dowodzie osobistym zamieszcza się:> 
 1) dane dotyczące osoby: 

a) nazwisko, 
b) imię (imiona), 
c) nazwisko rodowe, 
d) imiona rodziców, 
e) datę i miejsce urodzenia, 
f) płeć, 
g) wizerunek twarzy, 
h) numer PESEL, 
i) obywatelstwo; 

 2) dane dotyczące dowodu osobistego: 
a) serię i numer dowodu osobistego, 
b) datę wydania, 
c) datę ważności, 
d) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty. 

[Art. 13. 
1. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera: 
 1) dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego zapisane w formie 

elektronicznej wraz z danymi je uwierzytelniającymi; 
 2) dane służące do składania informacji uwierzytelniającej weryfikowanej za pomocą 

certyfikatu dowodu osobistego; 
 3) przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego wraz z danymi 

służącymi do składania podpisu osobistego; 
 4) przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie certyfikatu kwalifikowanego wraz z danymi 

służącymi do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego na podstawie ustawy z 
dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym; 

 5) przestrzeń na zamieszczenie danych lub aplikacji służących do wykorzystania dowodu 
osobistego jako karty ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.4)). 
2. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego może zawierać dane i aplikacje inne niż 

określone w ust. 1, jeżeli przewidują to przepisy innej ustawy. 

Art. 14.  
1. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego posiada właściwości uniemożliwiające 

utworzenie funkcjonującej kopii warstwy elektronicznej dowodu osobistego przy zastosowaniu 
technologii dostępnych w momencie personalizacji dowodu osobistego. 
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2. Dane posiadacza zapisane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego są 
zabezpieczone w sposób umożliwiający stwierdzenie, że ich treść została utworzona w trakcie 
personalizacji dowodu osobistego. 

Art. 15.  
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania 
techniczne dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego oraz protokołu komunikacji 
elektronicznej z dowodami osobistymi, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa 
funkcjonowania dowodów osobistych oraz zapewnienia ochrony interesów posiadaczy 
dowodów osobistych. 

Art. 16. 
1. Opatrzenie podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu 

podpisu osobistego dokumentu w postaci elektronicznej wywołuje dla podmiotu publicznego 
skutek prawny równoznaczny ze złożeniem własnoręcznego podpisu pod dokumentem w 
postaci papierowej. 

2. Dla podmiotu innego niż podmiot publiczny skutek, o którym mowa w ust. 1, wywołuje 
opatrzenie dokumentu w postaci elektronicznej podpisem osobistym weryfikowanym za 
pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę. 

Art. 17. 
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych świadczy usługi certyfikacyjne dotyczące 

dowodów osobistych, z wyłączeniem usług związanych z wydawaniem kwalifikowanych 
certyfikatów na podstawie ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, polityki 
certyfikacji, w tym wymagania organizacyjne i techniczne, dla certyfikatu dowodu osobistego, 
certyfikatu podpisu osobistego, oraz sposoby centralnego zarządzania dowodami osobistymi i 
ich funkcjami elektronicznymi, uwzględniając zakres zastosowania tych certyfikatów oraz 
konieczność zapewnienia współdziałania różnych urządzeń do składania i weryfikacji podpisu 
osobistego oraz zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego, a także określi polityki 
certyfikacji w zakresie danych lub aplikacji zamieszczanych w dowodzie osobistym na 
podstawie art. 13 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 
obrotu prawnego. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 
wymagania techniczne oraz procedury zamieszczania w dowodzie osobistym danych, o 
których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2-4, oraz danych lub aplikacji, o których mowa w art. 13 
ust. 1 pkt 5 i ust. 2, mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i 
prawidłowości funkcjonowania warstwy elektronicznej dowodu osobistego. 

Art. 18. 
1. Certyfikat dowodu osobistego zawiera: 

 1) niepowtarzalny identyfikator; 
 2) informację, że dane są stosowane zgodnie z określonymi politykami certyfikacji; 
 3) informację, że podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne jest minister właściwy do 

spraw wewnętrznych; 
 4) serię i numer dowodu osobistego; 
 5) dane służące do weryfikacji informacji uwierzytelniającej; 
 6) oznaczenie początku i końca okresu ważności certyfikatu. 

2. Aktywacja certyfikatu dowodu osobistego jest obowiązkowa. 
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3. Aktywacji certyfikatu dowodu osobistego dokonuje organ gminy podczas odbioru 
dowodu osobistego przez posiadacza dowodu osobistego. 

4. Ważność certyfikatu dowodu osobistego jest tożsama z ważnością dowodu osobistego, 
z zastrzeżeniem art. 22. 

5. (uchylony). 

Art. 19. 
1. Certyfikat podpisu osobistego zawiera: 

 1) niepowtarzalny identyfikator; 
 2) informację, że dane są stosowane zgodnie z określonymi politykami certyfikacji; 
 3) informację, że podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne jest minister właściwy do 

spraw wewnętrznych; 
 4) imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL osoby składającej podpis osobisty; 
 5) dane służące do weryfikacji podpisu osobistego; 
 6) oznaczenie początku i końca okresu ważności certyfikatu. 

2. Aktywacja certyfikatu podpisu osobistego jest dobrowolna i następuje na wniosek 
posiadacza dowodu osobistego. 

3. Osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem sądu 
oraz małoletni nieposiadający zdolności do czynności prawnych nie korzystają z podpisu 
osobistego. 

4. Okres ważności certyfikatu podpisu osobistego określają polityki certyfikacji ustalone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2, na czas nie dłuższy niż okres ważności 
dowodu osobistego. 

5. Certyfikat podpisu osobistego unieważnia się na wniosek posiadacza dowodu 
osobistego. 

6. Unieważnienie certyfikatu podpisu osobistego nie wpływa na ważność dowodu 
osobistego. 

7. (uchylony). 
8. Korzystanie z podpisu osobistego jest dobrowolne. 
9. Złożenie podpisu osobistego jest realizowane w sposób zapewniający kontrolę 

posiadacza dowodu osobistego nad tym procesem.] 
 

[Art. 21. 
1. Dane służące do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za 

pomocą kwalifikowanego certyfikatu, o których mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o 
podpisie elektronicznym, są zamieszczane w dowodzie osobistym przez podmiot świadczący 
usługi certyfikacyjne, niepodlegający ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, na 
koszt posiadacza dowodu osobistego. 

2. Zamieszczenie w dowodzie osobistym danych, o których mowa w ust. 1, odbywa się na 
ryzyko posiadacza dowodu osobistego oraz podmiotu kwalifikowanego. 

3. Korzystanie z danych, o których mowa w ust. 1, zamieszczonych w dowodzie osobistym 
odbywa się na ryzyko posiadacza dowodu osobistego. 

4. W przypadku uszkodzenia dowodu osobistego skutkującego niemożnością korzystania z 
danych, o których mowa w ust. 1, Skarb Państwa nie ponosi kosztów związanych z zakupem 
nowego certyfikatu kwalifikowanego. 

5. (uchylony).] 
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Art. 22. 
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w uzasadnionym przypadku możliwego 

naruszenia praw obywateli wyłącza możliwość wykorzystania części lub całości funkcji 
elektronicznych przy zachowaniu ważności warstwy graficznej dowodu osobistego. 

2. Wyłączenie może dotyczyć możliwości korzystania z elektronicznych funkcji przez 
wszystkich posiadaczy dowodów osobistych lub grupy posiadaczy dowodów osobistych o tych 
samych cechach zabezpieczeń. 

2a. (16) Wyłączenie możliwości korzystania z podpisu osobistego jest równoznaczne z 
unieważnieniem certyfikatu podpisu osobistego. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w 
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", informację o dowodach 
osobistych, w których wyłączono możliwość wykorzystania części lub całości elektronicznych 
funkcji. 

4. (17) Dowody osobiste określone w obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 3, podlegają 
wymianie, z wyłączeniem dowodów osobistych, w których unieważniono wyłącznie certyfikat 
podpisu osobistego.] 

[Rozdział 4  

Aktywacja i unieważnianie certyfikatów podpisu osobistego(18)  

Art. 33. 
1. Wniosek o aktywację lub unieważnienie certyfikatu podpisu osobistego składa osoba 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
2. W odniesieniu do małoletniego posiadającego ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych przepis art. 25 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

Art. 34.  
1. Wniosek o aktywację certyfikatu podpisu osobistego można złożyć równocześnie z 

wnioskiem o wydanie dowodu osobistego lub w terminie późniejszym, nie później jednak niż 3 
miesiące przed upływem terminu ważności dowodu osobistego. 

2. Wniosek o aktywację certyfikatu podpisu osobistego składany w terminie późniejszym 
niż wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się do organu dowolnej gminy. 

3. Wniosek o aktywację certyfikatu podpisu osobistego składa się w formie pisemnej lub 
w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

4. Zamieszczenie w warstwie elektronicznej dowodu osobistego danych służących do 
składania podpisu osobistego następuje nie wcześniej niż przy odbiorze dowodu osobistego. 

Art. 35. 
Wniosek o aktywację certyfikatu podpisu osobistego zawiera: 
 1) imię (imiona) i nazwisko osoby ubiegającej się o aktywację certyfikatu; 
 2) numer PESEL osoby ubiegającej się o aktywację certyfikatu; 
 3) adres, na który przesyła się dane służące do aktywacji certyfikatu; 
 4) własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy, a w przypadku wniosku złożonego w formie 

dokumentu elektronicznego - podpis uwierzytelniony w sposób określony w art. 20a ust. 1 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne. 
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Art. 36. 
Unieważnienie certyfikatu podpisu osobistego następuje na wniosek posiadacza dowodu 
osobistego lub na skutek prawomocnego orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym 
lub częściowym posiadacza dowodu osobistego. 

Art. 37. 
Wniosek o unieważnienie certyfikatu podpisu osobistego posiadacz dowodu osobistego może 
złożyć w okresie ważności dowodu osobistego, jeżeli certyfikat został aktywowany. 

Art. 38. 
Wniosek o unieważnienie certyfikatu podpisu osobistego składa się: 
 1) osobiście, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne - do organu dowolnej gminy; 

 2) telefonicznie - do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

Art. 39. 
Wniosek o unieważnienie certyfikatu podpisu osobistego zawiera następujące dane 
posiadacza dowodu osobistego: 
 1) imię (imiona); 
 2) nazwisko; 
 3) nazwisko rodowe; 
 4) datę urodzenia; 
 5) miejsce urodzenia; 
 6) imiona rodziców; 
 7) nazwisko rodowe matki. 

Art. 40. (uchylony). 
Art. 41. (uchylony). 

Art. 42. 
1. Kurator lub opiekun prawny posiadacza dowodu osobistego powiadamia organ 

dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu 
osobistego, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, kurator lub opiekun prawny składa osobiście. 

Art. 43. 
1. Zawiadomienie o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym zawiera: 

 1) dane posiadacza dowodu osobistego: 
a) imię (imiona), 
b) nazwisko, 
c) numer PESEL; 

 2) dane dotyczące ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego: 
a) oznaczenie orzeczenia sądu, 
b) datę wydania orzeczenia, 
c) oznaczenie sądu, który wydał orzeczenie; 

 3) dane opiekuna prawnego (kuratora): 
a) imię (imiona), 
b) nazwisko, 
c) własnoręczny czytelny podpis. 
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2. Do zawiadomienia dołącza się odpis prawomocnego orzeczenia sądu o 
ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym. 

Art. 44. 
1. Unieważnienie certyfikatu podpisu osobistego na skutek ubezwłasnowolnienia 

całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, na podstawie prawomocnego 
orzeczenia sądu, następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, posiada rygor natychmiastowej wykonalności. 
 

Art. 45. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 
aktywacji certyfikatu dowodu osobistego, aktywacji certyfikatu podpisu osobistego oraz 
unieważniania certyfikatu podpisu osobistego, a także wzory formularzy w tych sprawach i 
sposób ich wypełniania, uwzględniając konieczność zapewnienia właściwego poziomu 
bezpieczeństwa przetwarzanych danych, nienaruszalności i poufności danych w trakcie 
aktywacji oraz prawidłowości wypełniania formularzy.] 
 

Art. 46. 

1. Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku: 
 1) upływu terminu ważności dowodu osobistego; 
[2) zmiany danych zawartych w warstwie graficznej dowodu osobistego, z wyjątkiem zmiany 

nazwy organu wydającego;] 
<2) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy 

organu wydającego;> 
 3) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku 

twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub 
uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza; 

[4) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego;] 
<4) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub 

uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;> 
 5) przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej 

przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego [;] <.> 
[6) o którym mowa w art. 22 ust. 4; 
 7) żądania obywatela - w przypadku wymiany dowodu osobistego wydanego na podstawie 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 
2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.) na dowód osobisty wydany na podstawie niniejszej 
ustawy.] 
2. Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się: 

 1) co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego; 
[2) niezwłocznie - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 i 6.] 
<2) niezwłocznie – w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4.> 

[3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia, 
dłuższy termin, w którym występuje się o wydanie nowego dowodu osobistego w przypadku, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 6, uwzględniając możliwości organizacyjno-techniczne organów 
administracji publicznej oraz biorąc pod uwagę, że powyższy termin powinien uwzględniać 
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liczbę dowodów osobistych, w których została wyłączona możliwość wykorzystania części lub 
całości funkcji elektronicznych.] 

Art. 48. 
1. Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się na formularzu utraty lub 

uszkodzenia dowodu osobistego. 
2. Formularz, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

 1) dane, o których mowa w art. 39; 
<1) dane, o których mowa w art. 28 pkt 2–6;> 
 2) własnoręczny czytelny podpis zgłaszającego, a w przypadku formularza złożonego w 

formie dokumentu elektronicznego - podpis uwierzytelniony w sposób określony w art. 
20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne. 

 

Art. 50.  
[1. W okresie ważności dowód osobisty unieważnia się w przypadkach, o których mowa w 

art. 46 ust. 1 pkt 2-7, w przypadku utraty obywatelstwa polskiego, zgonu posiadacza dowodu 
osobistego oraz wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, o której mowa w 
art. 32, jeżeli dowód został uprzednio wystawiony.] 

<1. W okresie ważności dowód osobisty unieważnia się w przypadkach, o których 
mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2–5, w przypadku utraty obywatelstwa polskiego, zgonu 
posiadacza dowodu osobistego oraz wydania decyzji o odmowie wydania dowodu 
osobistego, o której mowa w art. 32, jeżeli dowód został uprzednio wystawiony.> 

2. O konieczności unieważnienia dowodu osobistego z przyczyn określonych w art. 46 
ust. 1 pkt 2, z powodu utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu 
osobistego organ gminy jest zawiadamiany przez rejestr PESEL za pośrednictwem Rejestru 
Dowodów Osobistych. 

3. Unieważnienie dowodu osobistego następuje: 
 1) z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej 

Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego 
posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub do placówki konsularnej 
Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego; 

 2) z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego lub 
wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, o której mowa w art. 32; 

[3) z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadkach, o których 
mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3, 6 i 7;] 

<3) z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku, o 
którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3;> 

 4) z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku, o którym 
mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, o ile nie upłynął termin ważności dotychczas posiadanego 
dowodu osobistego; 

 5) z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku, o którym 
mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2; 

 6) po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, 
o ile wcześniej nie nastąpiło unieważnienie dowodu osobistego na podstawie przepisu 
pkt 5. 
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Art. 56. 
W Rejestrze Dowodów Osobistych gromadzi się: 

 1) dane, o których mowa w art. 28 pkt 1-7; 
 2) fotografię, o której mowa w art. 29; 
 3) dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego: 

a) numer wniosku, 
b) datę złożenia wniosku, 
c) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty, 
d) status wniosku, 
e) dane o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania: datę pozostawienia wniosku bez 

rozpoznania, oznaczenie organu pozostawiającego wniosek bez rozpoznania oraz 
przyczynę pozostawienia wniosku bez rozpoznania; 

 4) dane dotyczące dowodu osobistego: 
a) serię i numer dowodu osobistego, 
b) datę ważności, 
c) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty, 
d) status dowodu osobistego: 

– datę wydania, 
– datę przekazania do organu gminy, 
– datę przyjęcia w organie gminy, 
– datę odbioru przez obywatela, 
– datę unieważnienia, 
– przyczynę unieważnienia, 
– oznaczenie organu unieważniającego, 
– datę przekazania danych o unieważnieniu do Systemu Informacyjnego Schengen, 

e) przyczynę wydania dowodu osobistego, 
f) numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 32, oraz oznaczenie organu 

wydającego decyzję, 
g) numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 52, oraz oznaczenie organu 

wydającego decyzję; 
[5) dane dotyczące certyfikatu dowodu osobistego oraz certyfikatu podpisu osobistego: 

a) numer certyfikatu, 
b) oznaczenie centrum certyfikacji, 
c) dane zawarte w certyfikacie, 
d) oznaczenie początku i końca okresu ważności certyfikatu, 
e) dane umożliwiające aktywację, 
f) identyfikator urzędnika, który dokonał aktywacji, 
g) dane pozwalające odblokować elektroniczne funkcje dowodu osobistego, 
h) informacje o unieważnieniu certyfikatu podpisu osobistego - daty i przyczyny oraz 

identyfikator urzędnika, który dokonał unieważnienia;] 
 6) dane dotyczące utraconych i błędnie spersonalizowanych blankietów dowodów 

osobistych: 
a) serię i numer blankietu, 
b) przyczynę wybrakowania blankietu, 
c) datę wybrakowania blankietu, 
d) przyczynę utraty blankietu, 
e) datę utraty blankietu, 
f) datę zgłoszenia do Systemu Informacyjnego Schengen; 
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 [7) dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów 
osobistych dotyczące dowodów osobistych wydanych na podstawie wniosków złożonych 
od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.;] 

<7) dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów 
osobistych dotyczące dowodów osobistych wydanych na podstawie wniosków 
złożonych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.;> 

 8) dane o dowodach osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., zawarte 
dotychczas w rejestrze PESEL. 

Art. 57. 
[1. Organ gminy ma bezpośredni dostęp do danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów 

Osobistych, z wyłączeniem danych określonych w art. 56 pkt 5 lit. a-c, e oraz g.] 
<1. Organ gminy ma bezpośredni dostęp do danych gromadzonych w Rejestrze 

Dowodów Osobistych.> 
2. Organ gminy wprowadza dane bezpośrednio, w czasie rzeczywistym, do Rejestru 

Dowodów Osobistych. 

Art. 63.  
[1. Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub w 

formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydaje 
zaświadczenie zawierające pełny odpis danych, o których mowa w art. 56 pkt 1, 3, 4, 5 lit. d i 
h, 7 i 8, dotyczących tej osoby przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów 
Osobistych.] 

<1. Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej 
lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 
wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych, o których mowa w art. 56 pkt 1, 
3, 4, 7 i 8, dotyczących tej osoby przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów 
Osobistych.> 

2. Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie 
pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

3. Osoba, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych, ma prawo 
wglądu do swoich danych, o których mowa w ust. 1, przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, po uwierzytelnieniu się w sposób określony w art. 20a ust. 1 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne. 

[Art. 64. 
Nie udostępnia się danych dotyczących certyfikatu dowodu osobistego oraz certyfikatu 

podpisu osobistego, z wyłączeniem: 
 1) oznaczenia początku i końca okresu ważności certyfikatu; 
 2) identyfikatora urzędnika, który dokonał aktywacji; 
 3) informacji o unieważnieniu certyfikatu podpisu osobistego - daty i przyczyny oraz 

identyfikatora urzędnika, który dokonał unieważnienia.] 
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Art. 65. 
1. Dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają minister właściwy do spraw 

wewnętrznych oraz organy gmin. 
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych dane z Rejestru Dowodów Osobistych 

udostępnia: 
 1) w trybie pełnej teletransmisji danych; 
 2) w trybie ograniczonej teletransmisji danych[;] <.> 
 3) w trybie jednostkowym w zakresie danych, o których mowa w art. 56 pkt 5 lit. a-c, e 

oraz g. 
[3. Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych 

udostępniają w trybie jednostkowym.] 

Art. 79. 
Kto: 
 1) uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, 
 2) zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty, 
 3) nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego, 
podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny. 
 

Art. 62.  
W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, 
Nr 106, poz. 672 i Nr 152, poz. 1017 i 1018) uchyla się art. 147. 
 

[Art. 81.  
W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 
 1) w art. 54 § 2 otrzymuje brzmienie: 

"§ 2. Wezwanie powinno być zaopatrzone podpisem pracownika organu wzywającego, 
z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego lub, jeżeli 
dokonywane jest z użyciem dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem osobistym."; 

 2) w art. 107 § 1 otrzymuje brzmienie: 
"§ 1. Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę 

wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, 
rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie 
służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana 
została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub podpisem osobistym. Decyzja, w stosunku do której może być 
wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu 
administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności 
wniesienia powództwa lub skargi."; 

 3) w art. 124 § 1 otrzymuje brzmienie: 
"§ 1. Postanowienie powinno zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, 

datę jego wydania, oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących udział 
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w postępowaniu, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w 
jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, oraz 
podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby 
upoważnionej do jego wydania lub, jeżeli postanowienie wydane zostało w formie 
dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
lub podpisem osobistym."; 

 4) w art. 217 § 4 otrzymuje brzmienie: 
"§ 4. Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem osobistym, jeżeli zażąda tego osoba 
ubiegająca się o zaświadczenie."; 

 5) w art. 238 § 1 otrzymuje brzmienie: 
"§ 1. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie 

organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, 
oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby 
upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone 
zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub podpisem osobistym. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu 
skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 
pouczenie o treści art. 239.".] 

[Art. 84. 
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z 
późn. zm.) w art. 143 § 1a otrzymuje brzmienie: 

"§ 1a. Upoważnienie może obejmować podpisywanie pism w formie dokumentu 
elektronicznego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem osobistym - z wyłączeniem 
wydawania zaświadczeń.".] 

[Art. 86.  
W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.13)) w art. 20a ust. 1 otrzymuje 
brzmienie: 

"1. Identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez 
podmioty określone w art. 2 następuje przez zastosowanie kwalifikowanego 
certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.14)), lub 
certyfikatu podpisu osobistego przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z 
dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131), lub 
profilu zaufanego ePUAP.".] 

[Art. 88.  
Dowody osobiste wydane przed dniem 30 czerwca 2013 r. zachowują ważność do upływu 
terminów w nich określonych.] 

<Art. 88. 
Dowody osobiste wydane przed dniem 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność do upływu 
terminów w nich określonych.> 
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Art. 91. 

[1. Z dniem 1 lipca 2013 r. likwiduje się ogólnokrajową ewidencję wydanych i 
unieważnionych dowodów osobistych oraz gminne ewidencje wydanych i unieważnionych 
dowodów osobistych.] 

<1. Z dniem 1 stycznia 2015 r. likwiduje się ogólnokrajową ewidencję wydanych i 
unieważnionych dowodów osobistych oraz gminne ewidencje wydanych i 
unieważnionych dowodów osobistych.> 

2. Dane zgromadzone w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych 
dowodów osobistych przekazuje się do Rejestru Dowodów Osobistych. 

3. Dane zgromadzone w rejestrze PESEL, dotyczące dowodów osobistych wydanych 
przed dniem 1 stycznia 2001 r., przekazuje się do Rejestru Dowodów Osobistych. 

[Art. 93. 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.] 

 

<Art. 93. 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.> 
 
 
 
 
 
USTAWA z dnia 24 września 2010 r. O EWIDENCJI LUDNOŚCI (Dz. U. Nr 217, poz. 
1427, z późn. zm.) 
 

Art. 7.  
1. W rejestrze PESEL gromadzone są dane: 

1) obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 

związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości; 
3) cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z: 

a) uzyskaniem prawa stałego pobytu przez obywatela państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i 
obywatela Konfederacji Szwajcarskiej, 

b) uzyskaniem prawa stałego pobytu przez członka rodziny obywatela państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym i obywatela Konfederacji Szwajcarskiej, 

c) udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, 
d) udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego [Wspólnot 

Europejskich] <Unii Europejskiej>, 
e) uzyskaniem statusu uchodźcy, 
f) uzyskaniem ochrony uzupełniającej, 
g) uzyskaniem azylu, 
h) uzyskaniem zgody na pobyt tolerowany, 
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i) uzyskaniem ochrony czasowej; 
4) członków rodziny cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, o których mowa w pkt 3 lit. e i f. 
2. W rejestrze PESEL mogą być gromadzone dane osób obowiązanych na podstawie 

odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL. 
3. W rejestrze mieszkańców gromadzone są dane osób, o których mowa w ust. 1 i 2, 

które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie danej gminy. 

Art. 10.  
1. Rejestracji danych w rejestrze PESEL dokonują: 

[1) kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia aktu urodzenia i 
dokonywania w nim zmian - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1-11, 14 
i 15;] 

<1) kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia aktu urodzenia i 
dokonywania w nim zmian – w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1–11, 
14, 15 i 18;> 

2) kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia aktu małżeństwa i 
dokonywania w nim zmian - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1, 7, 12 
i 13; 

3) kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia aktu zgonu i dokonywania 
w nim zmian - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 7, 13, 17, 19 i 26; 

4) kierownik urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję o zmianie imienia i nazwiska - w 
zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 i 2; 

5) organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy obywatela polskiego - 
w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 14-21; 

6) wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy zgodnie ze swoją 
właściwością - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 11; 

7) organ gminy właściwy do wydania dowodu osobistego - w zakresie danych, o których 
mowa w art. 8 pkt 22; 

8) organy właściwe do wydania paszportu - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 
pkt 23; 

9) organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca, któremu 
nadano numer PESEL - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1, 3-7, 9-12, 14-
21 i 24-26; 

10) organ gminy właściwy do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL, w stosunku do 
osób, o których mowa w art. 7 ust. 2 - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1-
13, 15 i 22-24. 
2. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 6-8, mogą przekazywać dane do rejestru PESEL 

za pośrednictwem rejestrów centralnych gromadzących dane dotyczące dowodów osobistych, 
paszportów i obywatelstwa. 

3. Dane z rejestru PESEL są przekazywane do rejestrów mieszkańców oraz do rejestrów 
centralnych, o których mowa w ust. 2. 

4. Organy, o których mowa w ust. 1, rejestracji danych dokonują niezwłocznie, przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. 
zm.). W przypadku braku bezpośredniego dostępu do rejestrów spowodowanego przyczynami 
niezależnymi od organu rejestracji dokonuje się nie później niż w terminie 2 dni roboczych od 
dnia, w którym powstał obowiązek ich rejestracji. 
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5. W przypadku braku możliwości przekazania danych w sposób wskazany w ust. 4 
organ przekazuje dane w formie pisemnej w celu ich rejestracji w terminie nie dłuższym niż 4 
dni robocze od dnia, w którym powstał obowiązek ich rejestracji. 

6. Przy rejestracji zmiany danych, o których mowa w art. 8, należy podać datę zmiany 
danych oraz oznaczenie organu lub sądu, z którego działania wynika dokonana zmiana. 
Dotychczasowych danych nie usuwa się z rejestru, z wyłączeniem danych wymienionych w 
art. 8 pkt 22 i 23. 

7. Podstawę rejestracji danych cudzoziemca stanowi ważny dokument podróży, a w 
przypadku cudzoziemca, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a, również inny ważny 
dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo. 

[Art. 29. 
 Zameldowania na pobyt stały w stosunku do dzieci osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 
1, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje z urzędu kierownik urzędu 
stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały następuje z 
dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo 
tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.] 
 

<Art. 29. 

Zameldowania w stosunku do dzieci osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 
urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje z urzędu kierownik 
urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały lub 
czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego albo 
czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie 
przebywa.> 

Art. 43.  
1. Cudzoziemiec, dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia kartę pobytu 

wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt 
rezydenta długoterminowego [Wspólnot Europejskich] <Unii Europejskiej>, ochrony 
uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w 
Rzeczypospolitej Polskiej, albo zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta 
długoterminowego Wspólnot Europejskich, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w 
Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub 
zgody na pobyt tolerowany. 

2. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 1, dokonujący zameldowania na pobyt 
stały, przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego 
tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo 
zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o 
zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a cudzoziemiec, o którym 
mowa w art. 41 ust. 2, dokonujący zameldowania na pobyt stały - ważny dokument podróży 
oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną 
kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej. 

3. Cudzoziemiec, dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy przedstawia wizę, a w 
przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie 
lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.) - 
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dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo 
zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na 
pobyt rezydenta długoterminowego [Wspólnot Europejskich] <Unii Europejskiej>, lub 
decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w 
Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany. 

[4. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 1, dokonujący zameldowania na pobyt 
czasowy, przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego 
tożsamość i obywatelstwo oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii 
Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu 
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 
2, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy - ważny dokument podróży oraz ważną kartę 
pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.] 

<4. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 1, dokonujący zameldowania na 
pobyt czasowy, przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument 
potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający 
prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii 
Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o 
zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a cudzoziemiec, o 
którym mowa w art. 41 ust. 2, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy – ważny 
dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii 
Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.> 

 

[Art. 62a. 
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 
2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 1: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
"1. Ustawa normuje sprawy dowodów osobistych.", 
b) uchyla się ust. 2; 

2) uchyla się art. 2-13; 
3) art. 14 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 14. Dane dotyczące zmiany stanu cywilnego oraz innych zmian w aktach stanu 
cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje niezwłocznie do organu, 
który wydał dowód osobisty, jeżeli zmiany te mają wpływ na dane zamieszczone w 
dowodzie osobistym."; 

4) uchyla się art. 15-31c; 
5) w art. 37 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

"4) adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku - adres 
zameldowania na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w 
przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy danych o adresie 
nie zamieszcza się;"; 

6) tytuł rozdziału 8a otrzymuje brzmienie: 
"Prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych"; 

7) uchyla się art. 44a-44d; 
8) w art. 44e w ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

"9) adres miejsca pobytu stałego lub czasowego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej;"; 
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9) tytuł rozdziału 8b otrzymuje brzmienie: 
"Udostępnianie danych osobowych z ewidencji wydanych i unieważnionych 
dowodów osobistych"; 

10) w art. 44g ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
"1. Organy prowadzące ewidencje wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, na 

wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, są zobowiązane wydać zaświadczenie zawierające pełny 
odpis przetworzonych danych dotyczących tej osoby. Zaświadczenie jest 
przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi."; 

11) art. 44h otrzymuje brzmienie: 
"Art. 44h. 1. Dane z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 

udostępnia się, jeżeli są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, 
następującym podmiotom: 

1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze; 
2) Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, 
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji 
Kryminalnych i strażom gminnym (miejskim); 

3) organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego; 
4) państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w 

zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych 
przepisach; 

5) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w zakresie danych osób poszukiwanych. 
2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione: 
1) osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny; 
2) jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, 

statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku dane te zostaną poddane takiej 
modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą; 

3) innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu 
danych i za zgodą osób, których dane dotyczą. 

3. Dane z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się na 
wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w formie pisemnej lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. Dane są przekazywane w formie 
odpowiadającej złożonemu wnioskowi. 

4. Dane udostępnione na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3, nie mogą być 
wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku. 

5. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane można udostępniać za pomocą urządzeń 
teletransmisji danych, po złożeniu jednorazowego uproszczonego wniosku, jeżeli 
spełniają łącznie następujące warunki: 

1) posiadają urządzenia umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej dane w systemie 
oraz zakresu, daty i celu ich uzyskania; 

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające 
wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3) uzyskanie danych jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań 
albo prowadzonej działalności. 

6. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, można udostępniać za pomocą 
urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, dane dotyczące dowodów 
osobistych w oparciu o dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i 
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unieważnionych dowodów osobistych. Warunkiem udostępniania danych w tym 
trybie jest spełnienie łącznie wymagań określonych w ust. 5, złożenie jednorazowego 
wniosku i uzyskanie zgody wydanej na podstawie art. 44i ust. 4. 

7. Udostępnienie danych w drodze weryfikacji, o której mowa w ust. 6, polega na 
porównaniu przekazanych danych z danymi z ogólnokrajowej ewidencji wydanych i 
unieważnionych dowodów osobistych. Wynikiem udostępnienia danych w tym trybie 
jest potwierdzenie zgodności przekazanych danych albo raport niezgodności danych. 

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory: 
1) wniosku o udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów 

osobistych, o którym mowa w ust. 3, 
2) uproszczonego wniosku o udostępnienie danych z ewidencji wydanych i 

unieważnionych dowodów osobistych, o którym mowa w ust. 5, 
3) wniosku o udostępnienie danych z ogólnokrajowej ewidencji wydanych i 

unieważnionych dowodów osobistych, o którym mowa w ust. 6 
- uwzględniając konieczność wykazania przez podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 

1, interesu prawnego w uzyskaniu danych oraz wymagania, o których mowa w ust. 5. 
9. Udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 

następuje: 
1) dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 - nieodpłatnie; 
2) dla podmiotów, o których mowa w ust. 2 - odpłatnie, po dołączeniu dowodu opłaty 

do wniosku o udostępnienie danych. 
10. Osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są zwolnione z opłat 

w przypadku udostępnienia im z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów 
osobistych danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. 

11. Opłaty pobrane za udostępnienie danych stanowią dochód budżetu państwa. 
12. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 
1) wysokość oraz sposób uiszczania opłat za jednostkowe udostępnienie danych z 

ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz za udostępnianie 
danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, o której 
mowa w ust. 6, 

2) sposób obliczania wysokości oraz sposób uiszczania opłaty za udostępnianie danych 
podmiotom, o których mowa w ust. 2 pkt 2 

- uwzględniając, że wysokość opłat powinna być zróżnicowana w zależności od 
sposobu i zakresu udostępniania danych."; 

12) w art. 44i: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
"1. Dane z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia organ 

gminy.", 
b) uchyla się ust. 2, 
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
"3. Dane z ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 

udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych."; 
13) uchyla się art. 46-48; 
14) art. 51 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 51. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 
sposób prowadzenia ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, 
uwzględniając w szczególności potrzebę zapewnienia ochrony danych zawartych w 
ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych."; 

15) uchyla się art. 56-58.] 
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[Art. 69. 
Postępowania administracyjne w sprawach indywidualnych wszczęte na podstawie ustawy, o 
której mowa w art. 62a, i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w 
sprawach o: 
1) zameldowanie, uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania oraz o 

wymeldowanie, udostępnienie danych ze zbioru PESEL i gminnych zbiorów 
meldunkowych - rozpatruje się na podstawie niniejszej ustawy; 

2) udostępnienie danych z wojewódzkich zbiorów meldunkowych - umarza się.] 
 

<Art. 69. 
Postępowania administracyjne wszczęte na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. 
o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. 
zm.) i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w sprawach 
indywidualnych o: 
1) zameldowanie, uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania oraz 

wymeldowanie, udostępnienie danych ze zbioru PESEL i gminnych zbiorów 
meldunkowych – prowadzi się na podstawie niniejszej ustawy; 

2) udostępnienie danych z wojewódzkich zbiorów meldunkowych – umarza się.> 

 

Art. 70. 
1. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące dokonane na 

podstawie ustawy, o której mowa w [art. 62a] <art.69>, zachowuje ważność. 
[2. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy dokonane na podstawie 

ustawy, o której mowa w art. 62a, wygasa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.] 

Art. 71. 
 1. Numer PESEL nadany na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w [art. 62a] 

<art.69>, staje się numerem PESEL w rozumieniu niniejszej ustawy. 
2. Dotychczasowy zbiór PESEL staje się rejestrem PESEL. 
3. Dotychczasowe gminne zbiory meldunkowe stają się odpowiednio rejestrami 

mieszkańców i rejestrami zamieszkania cudzoziemców. 

Art. 73. 
Z dniem wejścia w życie ustawy wygasają decyzje o zastrzeżeniu udostępnienia danych 
osobowych wydane na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w [art. 62a] <art.69>, w 
brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002 r. 

Art. 74. 
1. Od dnia 1 stycznia 2014 r. znosi się obowiązek meldunkowy. 
2. Ilekroć w przepisach prawa jest mowa o zameldowaniu na pobyt stały lub 

zameldowaniu na pobyt czasowy, od dnia [1 stycznia 2014 r.] <1 stycznia 2016 r.> należy 
przez to rozumieć miejsce zamieszkania, o którym mowa w art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 
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Art. 75. 
Od dnia [1 stycznia 2014 r.] <1 stycznia 2016 r.>  likwiduje się rejestry mieszkańców oraz 
rejestry zamieszkania cudzoziemców. 

Art. 76. 
Od dnia [1 stycznia 2014 r.] <1 stycznia 2016 r.> nie gromadzi się danych, o których mowa 
w art. 8 pkt 6, 14-21 i 25. 

[Art. 77. 
Ilekroć w art. 45 ust. 2 i art. 51 ust. 1 mowa o organie lub organach od dnia 1 stycznia 2014 
r. należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw wewnętrznych.] 

<Art. 77. 

Ilekroć w art. 45 ust. 2 i art. 51 ust. 1 jest mowa o organie lub organach od dnia 1 
stycznia 2016 r., należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych.> 

[Art. 79.  
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 44h ust. 8 i 12 oraz art. 51 
ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 62a, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 
wydanych na podstawie art. 44h ust. 8 i 12 oraz art. 51 ustawy, o której mowa w art. 62a, w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2013 r.] 

[Art. 80. 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.] 

<Art. 80. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem art. 62, który wchodzi w 
życie z dniem 1 stycznia 2013 r.> 
 
 


