
Warszawa, dnia 12 stycznia 2017 r. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER CYFRYZACJI

DP-WLII.0210.1094.2016

Pan
                                                                    Sebastian Chwałek   
                                                                   Podsekretarz Stanu
                                                                    w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

i Administracji 

Szanowny Panie Ministrze, 

odpowiadając na pismo z dnia 14 grudnia 2016 r. (znak:DP-WLM-0231-61/2016/SJ) 
dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o opłacie 
skarbowej oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, zgłaszam następujące uwagi 
Ministerstwa Cyfryzacji do przedmiotowego projektu.

1. W art. 1 pkt 13 zmieniającym art. 24 ust.5 ustawy z dnia 24 września 2010 r. 
o ewidencji ludności proponuję usunąć zdanie drugie w brzmieniu: „Formularze oraz załączniki 
składane w formie dokumentu elektronicznego podpisuje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”, co pozwoli na 
zachowanie spójności z pozostałymi przepisami ustawy o ewidencji ludności, w szczególności 
z regulacjami dotyczącymi dokumentów elektronicznych. Określenie rodzajów podpisów 
elektronicznych jakimi należy opatrzyć formularz składany w formie dokumentu 
elektronicznego jest nadmiarowe, zważywszy że w zdaniu pierwszym opiniowanego przepisu 
wskazano, iż obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego 
odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

2. Dodatkowo zwracam uwagę, że w związku z brzmieniem art. 24 ust. 4 ustawy  
o ewidencji ludności, wymagającym, niezależnie od formy przedkładanego pełnomocnictwa,  
okazania przez pełnomocnika dowodu osobistego lub paszportu, niemożliwe jest wykonanie 
obowiązku meldunkowego drogą elektroniczną przez pełnomocnika. W związku z powyższym, 
proponuję modyfikację brzmienia art. 24 ust. 4 w taki sposób, aby umożliwić pełnomocnikowi 
dokonywanie czynności meldunkowych drogą elektroniczną. 

3.  W art. 1 pkt 15 w zakresie zmieniającym art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o ewidencji 
ludności, sformułowanie „do systemu teleinformatycznego organu gminy” należy zastąpić do 
zwrotem „do rejestru PESEL”, ponieważ zaproponowane w projekcie brzmienie może być 
interpretowane jako możliwość wprowadzenia danych z formularza do dowolnego systemu, 
podczas gdy dane powinny być wprowadzane do rejestru PESEL. 

4. W art. 1 pkt 17 zmieniającym art. 39 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności proponuję  
w pkt 1 – 6 usunąć wyrazy „i sposób wypełniania”. Określanie w rozporządzeniu sposobu 
wypełniania formularza wydaje się nadmiarowe. Wskazówki dotyczące wypełniania 
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formularzy, o ile będą konieczne, mogą zostać ujęte we wzorach i umieszczone w przypisach 
do poszczególnych pozycji wzoru.

5. W zakresie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.  – Prawo o aktach stanu 
cywilnego, proponuję rozważenie wprowadzenia następujących zmian, mających na celu 
ułatwienie obywatelom realizacji swoich ważnych życiowych spraw z wykorzystaniem drogi 
elektronicznej. Proponuję:

1) zmianę w art. 57 poprzez umożliwienie dokonywania zgłoszenia urodzenia dziecka 
drogą elektroniczną, co pozwoliłoby rodzicom zgłoszenie urodzenia dziecka bez konieczności 
osobistego stawienia się w urzędzie stanu cywilnego;

2) zmiany w art. 93 umożliwiającej zgłoszenie zgonu drogą elektroniczną.
W konsekwencji proponuję dokonanie modyfikacji delegacji zawartej w art. 33 Prawa 

o aktach stanu cywilnego w celu umożliwienia sporządzania protokołu w postaci elektronicznej 
przy uwzględnieniu możliwości zgłoszenia odpowiednio urodzenia albo zgonu drogą 
elektroniczną. 

Istotą proponowanego rozwiązania byłoby przekazywanie przez obywatela drogą 
elektroniczną, podpisanego na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne zgłoszenia zawierającego dane niezbędne do 
sporządzenia protokołu, w takim zakresie w jakim nie posiadałby ich urząd stanu cywilnego. 
Na ich podstawie urząd stanu cywilnego sporządzałby protokół w postaci elektronicznej. 
Wydaje się, że obecnie nie ma przeszkód faktycznych dla umożliwienia obywatelom 
załatwienia tych spraw z wykorzystaniem coraz bardziej powszechnej elektronicznej drogi 
kontaktu z urzędem. Cyfryzacja obrotu, w tym obrotu administracyjnego jest nie tylko 
znacznym ułatwieniem dla obywateli, ale tez przyczynia się do rozwoju gospodarki państwa 
oraz podniesienia poziomu jej innowacyjności.

Ponadto, proponuję zmianę art. 144 ust. 4  w ten sposób, aby dane, o których mowa 
w art. 144 ust. 1-2, były przetwarzane dla potrzeb statystyki publicznej i przesyłane służbom 
statystyki publicznej nie przez kierownika urzędu stanu cywilnego, ale przez podmiot 
prowadzący działalność leczniczą. Pośredniczenie urzędów stanu cywilnego w przekazywaniu 
danych Głównemu Urzędowi Statystycznemu nie ma żadnego uzasadnienia i mając na uwadze 
sprawność i szybkość przesyłania danych powinno być wyeliminowane. Co więcej, wydaje się, 
ze stanowi ono jednak dodatkowe obciążenie dla urzędów stanu cywilnego, które w tej 
sytuacji pełnią rolę tylko i wyłącznie przekazującego do urzędu statystycznego dane 
„okołoporodowe” zebrane przez placówkę medyczną. Wydaje się, że utrzymywanie tego stanu 
nie znajduje już uzasadnienia, zwłaszcza w sytuacji, kiedy można skorzystać z nowoczesnych 
narzędzi komunikacji elektronicznej w celu przekazania tych danych bezpośrednio 
uprawnionemu do ich zbierania. 

   Z poważaniem,

 z up. Marek Zagórski 
Sekretarz Stanu  

w Ministerstwie  Cyfryzacji
                                                                                          /podpisano elektronicznie/
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