
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 

o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 

oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego 

 

(druk nr 747 ) 

 

 

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657 i 2286 

oraz z 2018 r. poz. 138) 

Art. 8. 

W rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców gromadzone są następujące dane: 

1)   nazwisko i imię (imiona); 

2)   nazwisko rodowe; 

3)   imiona i nazwiska rodowe rodziców; 

<3a) numery PESEL rodziców, jeżeli zostały im nadane;> 

4)   data urodzenia; 

5)   miejsce urodzenia; 

6)   kraj urodzenia; 

7)   stan cywilny; 

8)   oznaczenie aktu urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony; 

9)   płeć; 

10)  numer PESEL; 

11)  obywatelstwo albo status bezpaństwowca; 

12)  imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadany; 

13)  data zawarcia związku małżeńskiego, oznaczenie aktu małżeństwa i urzędu stanu 

cywilnego, w którym został on sporządzony, data rozwiązania związku małżeńskiego, 

sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, sygnatura akt i oznaczenie 

sądu, który ustalił nieistnienie małżeństwa, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który 

unieważnił małżeństwo, data zgonu małżonka albo data znalezienia jego zwłok, 

oznaczenie jego aktu zgonu i urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został 

sporządzony; 
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14)  adres i data zameldowania na pobyt stały; 

15)  kraj miejsca zamieszkania; 

16)  kraj poprzedniego miejsca zamieszkania; 

17)  data wymeldowania z miejsca pobytu stałego; 

18)  adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu 

pobytu; 

19)  data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego; 

20)  data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy i 

wskazanie kraju wyjazdu; 

20a)  
(5)

 przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej trwającego 

dłużej niż 6 miesięcy; 

21)  data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 

miesięcy; 

22)  seria, numer i data ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela 

polskiego oraz oznaczenie organu wydającego dokument; 

23)  seria, numer i data ważności ostatniego wydanego paszportu obywatela polskiego; 

24)  
(6)

 seria, numer i data ważności ważnego dokumentu podróży cudzoziemca lub innego 

ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo; 

24a)  
(7)

 status cudzoziemca oznaczony jako: 

a)  UE - w przypadku cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, 

b)  CUE - w przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodziny cudzoziemca, o którym 

mowa w lit. a, niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem 

Konfederacji Szwajcarskiej, 

c)  NUE - w przypadku cudzoziemca niewymienionego w lit. a i b; 

25)  
(8)

 (uchylony); 

26)  data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu 

cywilnego, w którym ten akt został sporządzony. 
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[Art. 9. 

1. W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, gromadzi się dane wymienione w 

art. 8 pkt 1-23 i 26. 

2. W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, gromadzi się dane wymienione w 

art. 8 pkt 1-11, 15 i 23, a dane, o których mowa w art. 8 pkt 12, 13, 22 i 26 - o ile są 

dostępne. 

3. 
(9)

 W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3, gromadzi się dane wymienione 

w art. 8 pkt 1, 4, 6, 9-11, 14-17, 24 i 24a, a dane, o których mowa w art. 8 pkt 3, 5, 7, 8, 

12, 13, 18-21 i 26 - o ile są dostępne. 

4. 
(10)

 W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 2, gromadzi się dane wymienione w 

art. 8 pkt 1, 4, 6, 9-11, 15, 23-24a, a dane, o których mowa w art. 8 pkt 2, 3, 5, 7, 8, 12, 

13, 22 i 26 - o ile są dostępne.] 

<Art. 9. 

1. W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, gromadzi się dane 

wymienione w art. 8 pkt 1–3, 4–23 i 26, a dane, o których mowa w art. 8 pkt 3a – o ile 

są dostępne. 

2. W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, gromadzi się dane 

wymienione w art. 8 pkt 1–3, 4–11, 15 i 23, a dane, o których mowa w art. 8 pkt 3a, 

12, 13, 22 i 26 – o ile są dostępne. 

3. W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3, gromadzi się dane 

wymienione w art. 8 pkt 1, 4, 6, 9–11, 14–17, 24 i 24a, a dane, o których mowa w art. 

8 pkt 3, 3a, 5, 7, 8, 12, 13, 18–21 i 26 – o ile są dostępne. 

4. W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 2, gromadzi się dane wymienione w 

art. 8 pkt 1, 4, 6, 9–11, 15, 23–24a, a dane, o których mowa w art. 8 pkt 2–3a, 5, 7, 8, 

12, 13, 22 i 26 – o ile są dostępne.> 

 

Art. 11. 

1. Organy, o których mowa w art. 10 ust. 1, z urzędu lub na wniosek osoby, której dane 

dotyczą, dokonują sprawdzenia danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach 

mieszkańców, w szczególności w oparciu o posiadane dokumenty i ustalenia stanu 

faktycznego. W stosunku do osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych 

wniosek składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. 
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2. 
(14)

 W przypadku gdy organ, o którym mowa w art. 10 ust. 1, stwierdzi niezgodność danych 

zawartych w rejestrze PESEL lub w rejestrze mieszkańców z posiadanymi dokumentami 

lub ze stanem faktycznym, usuwa tę niezgodność, a jeżeli nie jest właściwy do jej 

usunięcia, zawiadamia o tym niezwłocznie organ właściwy do rejestracji tych danych na 

podstawie art. 10 ust. 1 w celu usunięcia tej niezgodności. 

2a. 
(15)

 W przypadku niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL lub w rejestrze 

mieszkańców z posiadanymi dokumentami podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 1, 

zawiadamiają o tym organ właściwy do rejestracji tych danych na podstawie art. 10 ust. 1 

w celu usunięcia tej niezgodności oraz przekazują temu organowi posiadane dokumenty 

stanowiące podstawę stwierdzenia wskazanej niezgodności, ich uwierzytelnione kopie lub 

odpisy, chyba że przepisy ustaw odrębnych uniemożliwiają ich przekazanie. 

[3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu 

elektronicznego, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 

1579).] 

<3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz zawiadomienia, o których mowa w ust. 2 i 

2a, składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).> 

4. 
(16)

 O sposobie załatwienia sprawy zawiadamia się osobę, której dane były, na jej wniosek, 

sprawdzane. W przypadku działania organu z urzędu osobę, której dane były sprawdzane, 

zawiadamia się, jeżeli usunięte niezgodności danych mają wpływ na ustalenie tożsamości 

tej osoby. 

Art. 32. 

1. Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o 

zameldowaniu na pobyt stały. 

2. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, 

zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. 

3. W zaświadczeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, zamieszcza się: 

1)   imię (imiona) i nazwisko; 

2)   datę i miejsce urodzenia osoby meldującej się; 
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3)   oznaczenie organu wydającego zaświadczenie; 

4)   adres jej zameldowania na pobyt stały lub adres zameldowania na pobyt czasowy oraz 

datę upływu deklarowanego terminu pobytu czasowego. 

4. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są ważne do chwili zmiany miejsca 

zameldowania, przy czym zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy jest ważne 

nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania. 

<5. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje się, w zależności od żądania 

wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. Zaświadczenia wydawane w formie dokumentu 

elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

 

 

USTAWA z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 183, z 

2015 r. poz. 1311 oraz z 2016 r. poz. 1579) 

 

Art. 11. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1)   art. 1 pkt 8 lit. a, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia; 

2)   art. 3 pkt 29, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.; 

[3)   
(7)

 art. 4, który wchodzi w życie z dniem 15 maja 2018 r.] 

<3) art. 4, który wchodzi w życie z dniem 31 maja 2019 r.> 

 

USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2064 oraz z 2017 r. poz. 1524) 

Art. 5. 

1. Rejestr stanu cywilnego jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, w systemie teleinformatycznym. 

2. Wpisu w rejestrze stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub 

zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego. 
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3. Dostęp do rejestru stanu cywilnego mają minister właściwy do spraw informatyzacji, 

minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierownik urzędu stanu cywilnego, zastępca 

kierownika urzędu stanu cywilnego oraz w zakresie sprawowanego nadzoru - wojewoda. 

 

<Art. 5a. 

1. Dane z rejestru stanu cywilnego minister właściwy do spraw informatyzacji 

udostępnia: 

1) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

2) Agencji Wywiadu, 

3) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 

4) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

5) Służbie Wywiadu Wojskowego 

– wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań. 

2. Dane z rejestru stanu cywilnego udostępnia się za pomocą urządzeń teletransmisji 

danych, po złożeniu do ministra właściwego do spraw informatyzacji jednorazowego 

wniosku i wyrażeniu przez niego zgody, podmiotom, o których mowa w ust. 1, jeżeli 

spełniają łącznie następujące warunki: 

1) posiadają urządzenia lub systemy teleinformatyczne przeznaczone do 

komunikowania się pomiędzy uprawnionymi podmiotami a rejestrem stanu 

cywilnego, umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej dane z rejestru, zakres 

oraz datę ich uzyskania; 

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne właściwe dla przetwarzania 

danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp osób 

nieuprawnionych do przetwarzania danych osobowych i wykorzystanie danych 

niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3) uzyskanie danych tą drogą jest uzasadnione specyfiką lub zakresem 

wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności. 

3. W sprawach o udostępnianie danych podmiotom, o których mowa w ust. 1, minister 

właściwy do spraw informatyzacji, w drodze decyzji administracyjnej, wyraża zgodę 

na udostępnianie danych, odmawia wyrażenia zgody na ich udostępnianie, jeżeli nie 

zostały spełnione warunki określone w ust. 2, albo cofa zgodę na ich udostępnianie, 

jeżeli warunki te przestały być spełniane.> 

 



- 7 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 20. 

1. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia występuje, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o nadanie numeru PESEL, który po nadaniu 

jest zamieszczany w rejestrze stanu cywilnego. 

2. W rejestrze stanu cywilnego zamieszcza się przy akcie stanu cywilnego dane o 

obywatelstwie oraz numer PESEL osoby, której akt dotyczy, jeżeli został nadany. 

<3. W rejestrze stanu cywilnego zamieszcza się przy akcie urodzenia, oprócz danych 

określonych w ust. 2, numery PESEL rodziców osoby, której akt dotyczy, jeżeli 

zostały nadane.> 

Art. 45. 

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w 

rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt 

dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi 

ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, 

prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i 

przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to 

konieczne do realizacji ich ustawowych zadań. 

 

<Art. 45. 

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w 

rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której 

akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi 

ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, 

prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym 

i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, w tym 

podmiotom, o których mowa w art. 5a ust. 1, Służbie Ochrony Państwa, Policji, Straży 

Granicznej i Służbie Więziennej, a także Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to 

konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.> 

 

Art. 52. 

[1. Akt urodzenia sporządza się w dniu zgłoszenia urodzenia dziecka, a jeżeli zgłoszenie 

urodzenia nastąpiło w sposób określony w art. 17 - w następnym dniu roboczym po dniu 

zgłoszenia urodzenia.] 
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<1. Akt urodzenia sporządza się w dniu zgłoszenia urodzenia dziecka, a jeżeli zgłoszenie 

urodzenia nastąpiło w sposób określony w art. 17 albo w art. 58a – w następnym 

dniu roboczym po dniu zgłoszenia urodzenia.> 

2. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, nie sporządza się aktu zgonu, a sporządza się akt 

urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. 

 

Art. 53. 

[1. Akt urodzenia sporządza się na podstawie karty urodzenia lub karty martwego urodzenia 

przekazanej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz protokołu zgłoszenia 

urodzenia.] 

<1. Akt urodzenia sporządza się na podstawie karty urodzenia albo karty martwego 

urodzenia przekazanej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz 

protokołu zgłoszenia urodzenia albo zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu 

elektronicznego.> 

2. Podmiot wykonujący działalność leczniczą pozyskuje i przetwarza dane dotyczące: miejsca 

zamieszkania rodziców dziecka, w tym okresu przebywania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy, o ile są znane, wykształcenia 

rodziców dziecka, informacje o stanie zdrowia dziecka dotyczące: długości, ciężaru ciała, 

punktów w skali Apgar, oraz informacje o ciąży i porodzie dotyczące: okresu trwania 

ciąży i wielorakości oraz dane o poprzednich ciążach i porodach matki dziecka. 

3. Podmiot wykonujący działalność leczniczą przekazuje, dla potrzeb statystyki publicznej, 

dane, o których mowa w ust. 2, służbom statystyki publicznej. 

 

Art. 58. 

Protokół zgłoszenia urodzenia zawiera: 

1)   nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia rodziców dziecka, 

numery PESEL rodziców dziecka, jeżeli zostały nadane; 

2)   oświadczenie o wyborze imienia lub imion dziecka; 

3)   nazwisko dziecka; 

4)   datę i miejsce urodzenia dziecka; 

5)   obywatelstwo dziecka; 

6)   obywatelstwo rodziców dziecka; 
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7)   nazwisko i imię osoby zgłaszającej urodzenie oraz oznaczenie dokumentu tożsamości tej 

osoby; 

8)   miejsce sporządzenia aktu małżeństwa i oznaczenie tego aktu lub miejsce sporządzenia 

aktu urodzenia każdego z rodziców dziecka i oznaczenie tych aktów; 

9)   nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności; 

10)  adres do korespondencji osoby zgłaszającej urodzenie; 

11)  nazwisko i imię kierownika urzędu stanu cywilnego przyjmującego zgłoszenie. 

 

<Art. 58a. 

1. Matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych mogą 

dokonać zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego zgodnego ze 

wzorem, o którym mowa w ust. 4. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia rodziców 

dziecka, numery PESEL rodziców dziecka, jeżeli zostały nadane; 

2) oświadczenie o wyborze imienia lub imion dziecka; 

3) nazwisko dziecka; 

4) datę i miejsce urodzenia dziecka; 

5) obywatelstwo dziecka; 

6) obywatelstwo rodziców dziecka; 

7) nazwisko i imię osoby zgłaszającej urodzenie; 

8) miejsce sporządzenia aktu małżeństwa i oznaczenie tego aktu lub miejsce 

sporządzenia aktu urodzenia każdego z rodziców dziecka i oznaczenie tych 

aktów, jeżeli są znane; 

9) miejsce stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego 

dziecko faktycznie przebywa; 

10) adres do korespondencji osoby zgłaszającej urodzenie; 

11) oświadczenia o wyborze formy pisemnej albo formy dokumentu elektronicznego 

wydawanych z urzędu: 

a) odpisu skróconego aktu urodzenia, o którym mowa w art. 47, 

b) powiadomienia o nadaniu numeru PESEL, o którym mowa w art. 21 ustawy 

z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657 

i 2286 oraz z 2018 r. poz. 138), 
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c) zaświadczenia o zameldowaniu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 lub 2 ustawy z 

dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 

3. W przypadku zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego protokołu 

zgłoszenia urodzenia nie sporządza się. 

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi wzór zgłoszenia urodzenia 

w formie dokumentu elektronicznego.> 

 


