BMP-0724-6-2/2020/LW

Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z 20 sierpnia 2020 r.1 przekazujące treść oświadczenia Pana Senatora Roberta
Dowhana dotyczącego wprowadzenia zmian w systemie ewidencjonowania ludności, uprzejmie
przedstawiam następujące informacje.
Przepisy prawa regulujące kwestię obowiązku meldunkowego na przestrzeni lat ewaluowały
i wprowadziły znaczne uproszczenia dla obywateli. Obecnie istnieją trzy możliwości dopełnienia
tej czynności, tj. osobiście w organie gminy, przez pełnomocnika oraz w postaci elektronicznej.
Jest również możliwe zameldowanie w nowym miejscu pobytu z jednoczesnym wymeldowaniem się
z dotychczasowego adresu. Działania podejmowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w zakresie ewidencji ludności miały na celu przede wszystkim uproszczenie procedur meldunkowych,
co powinno zachęcić osoby zamieszkałe w danym miejscu do dokonania zameldowania. Niedopełnienie
obowiązku meldunkowego przez obywatela może spowodować, że pozbawi się on czynnego
uczestnictwa w tych obszarach życia, które wiążą się z koniecznością poinformowania go o sprawach
bezpośrednio go dotyczących. Dodatkowo obowiązek ten stanowi dla państwa wartość informacyjną,
a nie kontrolną czy represyjną. Zatem konstrukcja instytucji obowiązku meldunkowego – niezagrożonego
sankcją karną (konsekwencje związane z niedopełnieniem obowiązku meldunkowego zostały
przewidziane wobec cudzoziemców niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej
lub członkami ich rodzin) – ma na celu oddziaływanie na adresatów norm przez ich zachęcanie do jego
wypełnienia, jak również tworzenie bardziej korzystnych warunków dla obywateli dopełniających tego
obowiązku w przeciwieństwie do osób, które zameldowania nie dokonają.
Jednocześnie odnosząc się do propozycji przedstawionych przez Pana Senatora, uprzejmie
informuję, że stosownie do obowiązujących przepisów prawa podmiotom wymienionym
w art. 46 ustawy do realizacji ich ustawowych zadań są udostępniane informacje dotyczące adresu
zameldowania. Zgodnie z założeniami rejestr PESEL ma być rejestrem referencyjnym dla systemów
innych podmiotów publicznych. Poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w wypełnianiu swoich
obowiązków powinny opierać się na wszystkich dostępnych źródłach, a dane pochodzące z ewidencji
ludności mogą mieć w tym zakresie charakter pomocniczy.
Należy również wyjaśnić, że decyzję o zniesieniu obowiązku meldunkowego podjęto w 2008 r.,
co ostatecznie znalazło wyraz w ustawie. Niemniej do 2015 r. nie wypracowano żadnego rozwiązania
umożliwiającego wykonanie tej zapowiedzi. Z tego względu termin zniesienia obowiązku meldunkowego
– ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności2 – został przesunięty na 1 stycznia
2018 r. Omawianą problematyką, w tym kwestiami wskazanymi w oświadczeniu Pana Senatora oraz
stanowisku Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego nr 2/2020, wobec którego Pan Senator wyraża
swoje poparcie, zajmował się powołany w 2014 r. Międzyresortowy Zespół do spraw Przygotowania
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Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego3. W wyniku prac tego gremium
stwierdzono, że w celu prawidłowej realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadań oraz obowiązków
administracji publicznej wobec obywatela, gromadzenie danych o miejscu jego zamieszkania
ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania państwa. Dlatego ustawą z dnia 27 października 2017 r.
o zmianie ustawy o ewidencji ludności4 uchylono przepisy przewidujące zniesienie obowiązku
meldunkowego.
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Powołany Zarządzeniem nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie powołania
Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Administracji Rzędowej do Zniesienia Obowiązku
Meldunkowego (M.P. poz. 473, z późn. zm.) i zniesiony Zarządzeniem nr 123 Prezesa Rady Ministrów z dnia
22 października 2015 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Administracji
Rządowej (M.P. poz. 1060).
4
Dz.U. poz. 2286.
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa, Polska
mswia.gov.pl

tel. +48 22 601 51 28
fax +48 22 601 39 88
2/2

WYGENEROWANO: 2021-07-07
11:50:30+02:00

WeryfikacjaPodpisu.pl - Usługa zaufania

Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)
93951397721dd9803741fc48d64b549c6b0d94194cf353c7def0a73cbc81808b
identyfikator weryfikacji

KW_1684173_SVPS_plik2.DOC.XAdES
md5: 685b8e9d6f4465ff49324e46d740700f

KW_1684173_SVPS_plik2.DOC
md5: 4f1779c10f74f377953b5d88e235086e

Nazwy uploadowanych plików

1.
Integralność:

Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego
uwierzytelnienia

Podpisujący:

Paweł Maciej Szefernaker, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rodzaj uwierzytelnienia:

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Deklarowany czas
złożenia podpisu:

2021-07-01 16:42:14+02:00

2021-07-07 11:48:31+02:00
czas weryfikacji

MADKOM SA (KRS: 0000394954)
Dostawca usług zaufania (art. 3, pkt 19 eIDAS)

Niniejsze poświadczenie w oryginale ma postać elektroniczną. Autentyczność poświadczenia sprawdzisz,
podając unikalny identyfikator weryfikacji na https://WeryfikacjaPodpisu.pl.

EPW ID: 93951397721dd9803741fc48d64b549c6b0d94194cf353c7def0a73cbc81808b

Strona 1 z 3

