
Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 

na 5. posiedzeniu Senatu 
w dniu 2 lutego 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego 

Szanowny Panie Ministrze! 
Zwracam się do Pana w sprawie obowiązku wymiany dowodu osobistego w przypadku, gdy następuje 

zmiana kodu pocztowego danej miejscowości. Ma to najczęściej miejsce w przypadku, gdy Poczta Polska 
likwiduje placówkę pocztową w konkretnej miejscowości. 

Przedstawiony problem dotyczy przede wszystkim stanów faktycznych rozstrzyganych na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (DzU 2006 Nr 139, 
poz. 993, z późn. zm.), a szczególnie art. 40 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 37 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.  
Na podstawie literalnej wykładni wskazanych przepisów należałoby wyciągnąć wniosek, iż w przypadku 
zmiany kodu pocztowego nie ma obowiązku wymiany dowodu osobistego. Zgodnie bowiem z tym przepisem 
„posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić dokument w razie zmiany danych, które zamieszcza 
się w dowodzie osobistym”. Wedle art. 37 ust. 1 pkt 4 ustawy „w dowodzie osobistym zamieszcza się nastę-
pujące dane: adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku zameldowania na pobyt cza-
sowy trwający ponad 3 miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w przypadku braku zameldowania 
na pobyt stały albo pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące danych o adresie nie zamieszcza się”. W wy-
mienionym art. 37 nie ma żadnej wzmianki o kodzie pocztowym, jako kategorii danych, które zamieszcza się 
w dowodzie osobistym, mimo iż faktycznie kod pocztowy jest umieszczony w dowodach osobistych. 

Według mojej oceny, adekwatnie do wskazanych przepisów, nie można wyciągać wniosku, iż posiadacze 
dowodów osobistych w przypadku zmiany kodu pocztowego miejscowości są obowiązani do wymiany do-
wodu, albowiem kod pocztowy nie znajduje się wśród danych enumeratywnie wymienionych w art. 37 usta-
wy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. 

Chciałbym zwrócić uwagę, że powyższą kwestię komplikuje fakt, iż strukturę i kolejną numerację kodów 
pocztowych ustala Poczta Polska na podstawie regulaminu usług będącego załącznikiem do zarządzenia 
nr 137 dyrektora generalnego Poczty Polskiej z dnia 21 września 2005 r. jako operator świadczący usługę 
powszechną. Stosowny przepis regulaminu usług Poczty Polskiej, tzn. § 1 ust. 3 pkt 6, opiera się  
na rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania po-
wszechnych usług pocztowych wydanym na podstawie ustawy – Prawo pocztowe. Zgodnie z tym przepisem 
regulaminu kod pocztowy to „Pocztowy Numer Adresowy (PNA), składający się z pięciu cyfr, przedzielo-
nych po dwóch pierwszych cyfrach myślnikiem – identyfikator będący zgodnie z § 40 ust. 1 rozporządzenia 
integralnym składnikiem adresu nadawcy i adresata przesyłki lub przekazu pocztowego; kod pocztowy jest 
elementem wykorzystywanym w technologii stosowanej przez Pocztę Polską umożliwiającym prawidłowe 
kierowanie przesyłek i przekazów pocztowych”. 

Powyższe wskazuje, że zmiany kodu dokonywane są bez zgody mieszkańców danej miejscowości  
i z innych przyczyn niż leżące po stronie zainteresowanego. W tym miejscu należy wskazać, że jest to jedyna 
informacja w dowodzie osobistym, która jest zmienna i pozostaje poza uprawnieniami dyspozycyjnymi po-
siadacza. 

Z wyżej wymienionych względów moje wątpliwości budzi kwestia odpłatności za ewentualną wymianę 
dowodu osobistego w związku ze zmianą kodu pocztowego, albowiem zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania 
w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (będącego 
aktem wykonawczym do art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności  
i dowodach osobistych) i w związku z § 23 tego rozporządzenia do wniosku o wymianę dowodu osobistego 
załącza się potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego lub dokument uzasadniający 
zwolnienie z opłaty. W poprzednio obowiązującym stanie prawnym, przed 1 stycznia 2010 r., obowiązywało 
jako akt wykonawczy do uchylonego już art. 36a ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (DzU 
2000 Nr 105, poz. 1110, ze zm.), na podstawie którego nie pobierano opłaty za wymianę dowodu osobistego 
od osób zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany kodu pocztowego.  



Po uchyleniu przedmiotowego rozporządzenia, a także z uwagi na wątpliwości związane ogólnie z kwestią 
obowiązku wymiany dowodu osobistego w sytuacji zmiany kodu pocztowego miejscowości powyższe za-
gadnienie wymaga wyjaśnienia. 

Mając powyższe na względzie, uprzejmie proszę o odpowiedzi na pytania. 
1. Czy na podstawie przytoczonych przepisów można stwierdzić, iż istnieje obowiązek wymiany dowo-

dów osobistych w razie zmiany kodu pocztowego miejscowości? 
2. Czy Panu Ministrowi znana jest praktyka samorządów pobierania opłat za wymianę dowodu osobistego 

w przypadku zmiany kodu pocztowego? 
3. Czy uznaje Pan słuszność rozwiązania, wedle którego ewentualnym ciężarem ponoszenia opłat  

za wymianę dowodu osobistego w związku ze zmianą kodu pocztowego należałoby obciążyć nie posiadaczy 
dowodów osobistych, a odpowiedzialną za to instytucję, czyli Pocztę Polską? 

Będę zobowiązany za szczegółową analizę przedstawionej sprawy. 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 




