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K AN CE LA R IA  
S E NAT U  

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 8 kwietnia 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności 

(druk nr 1141) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem przedłożonej Senatowi ustawy jest uproszczenie i przyspieszenie procesu 

udostępniania danych z rejestru PESEL na rzecz podmiotów wskazanych w art. 46 ust. 1 

(podmioty publiczne) oraz w art. 46 ust. 2 pkt 1 i 3 (podmioty prywatne) ustawy z dnia 

24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 

W dotychczasowym stanie prawnym, udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze 

PESEL, na rzecz tych podmiotów należało, zgodnie z przepisem art. 50 ust. 1 pkt 2 

zmienianej ustawy, do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

Natomiast organy gmin (wójt, burmistrz, prezydent miasta), zgodnie z art. 6 ust. 2, 

prowadzą i udostępniają dane z rejestrów mieszkańców (art. 50 ust. 2) co oznacza możliwość 

udostępniania przez nie danych jednostkowych dotyczących jedynie mieszkańców danej 

gminy. 

Obecnie uchwalona ustawa przyznaje organom gmin prawo udostępniania danych 

z rejestru PESEL. Będzie to tzw. czynność odmiejscowiona, co oznacza, że wniosek 

o udostępnienie danych będzie można złożyć w organie dowolnej gminy. Od dnia wejścia 

w życie ustawy wyłącznie właściwe do udostępniania danych jednostkowych z rejestru 

PESEL będą zatem organy gmin, a nie minister właściwy do spraw wewnętrznych. 
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Zgodnie z brzmieniem art. 2 ustawy nowelizującej, wnioski o udostępnienie danych 

z rejestru PESEL złożone przed dniem wejściem w życie ustawy rozpatrzy minister właściwy 

do spraw wewnętrznych, na podstawie dotychczasowych przepisów. 

Wejście w życie ustawy nastąpi po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa jest efektem prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy 

o ewidencji ludności (druk nr 3296). 

Pierwsze czytanie projektu ustawy miało miejsce w dniu 21 marca 2019 r. 

na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Komisja 

przedstawiła sprawozdanie w dniu 2 kwietnia 2019 r. 

Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 79. posiedzeniu Sejmu. 

W jego trakcie zgłoszono 3 poprawki. W dniu 4 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę 

nie uwzględniając zgłoszonych w drugim czytaniu poprawek. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zasadniczych zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


