
Na podstawie art. 44e ust. 7 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1974 r. o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r.  Nr 74, poz. 676 i Nr 78, poz.716) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. Dane osobowe z ewidencji wydanych i utra-
conych dowodów osobistych, zwane dalej „danymi”,
o których mowa w art. 44e ust. 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoÊci i dowodach
osobistych, zwanej dalej „ustawà”, organ gminy prze-
kazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw administracji
publicznej, zwanemu dalej „ministrem”, w drodze te-
letransmisji danych, w formie dokumentu elektronicz-
nego z aktualnego programu informatycznego dosto-
sowanego do wymogów PESEL.

2. Je˝eli przekazanie danych do ministra w formie,
o której mowa w ust. 1, nie jest mo˝liwe z powodu awa-
rii technicznej, gminy mogà przekazywaç te dane na
noÊniku magnetycznym, za poÊrednictwem w∏aÊciwe-
go miejscowo wojewody.

§ 2. 1. Dane przekazane ministrowi w trybie, o któ-
rym mowa w § 1, sà wprowadzane do ogólnokrajowej
ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobi-
stych. 

2. Minister przekazuje organowi gminy potwierdze-
nie wprowadzenia danych do ogólnokrajowej ewiden-
cji wydanych i utraconych dowodów osobistych, w ter-
minie 3 dni od dnia ich wprowadzenia. 

§ 3. 1. Dane z ewidencji wydanych i utraconych do-
wodów osobistych dotyczàce wydanych dowodów
osobistych sà  przekazywane pomi´dzy organami pro-
wadzàcymi ewidencje wydanych i utraconych dowo-
dów osobistych w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 5 dni od
dnia wydania dowodu osobistego.

2. Dane z ewidencji wydanych i utraconych dowo-
dów osobistych dotyczàce utraconych dowodów  oso-
bistych lub wydanych dowodów osobistych, które
straci∏y wa˝noÊç, organ gminy przekazuje niezw∏ocz-
nie po przyj´ciu wniosku o wydanie nowego dowodu
osobistego.

3. W przypadku zwrotu dowodu osobistego w sytu-
acjach, o których mowa w art. 43 ustawy, dane okreÊlo-
ne w ust. 2 sà przekazywane ministrowi niezw∏ocznie
po z∏o˝eniu organowi gminy dowodu osobistego.

4. W przypadku utraty dowodu osobistego przez
osob´, o której mowa w art. 34 ust. 2 ustawy, która nie
ubiega si´ o ponowne wydanie dowodu osobistego,
dane, o których mowa w ust. 2, sà przekazywane mini-
strowi niezw∏ocznie po zg∏oszeniu utraty dowodu oso-
bistego.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r. 

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — administracja publiczna, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).


