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Zestawienie uwag  

zgłoszonych do projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności (UD 179) – w ramach uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania  

(poprzedni tytuł: projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o opłacie skarbowej oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego publicznych   

 

L.p. Nazwa jednostki 
zgłaszającej uwagę  

Oznaczenie 
artykułu 

Treść uwagi  Stanowisko projektodawcy 

1.  Minister Finansów Art. 2 
projektu 

Propozycja zmian w ustawie o opłacie skarbowej: 
a) przepisowi ust. 2 w Części II załącznika do ustawy, w kolumnie 
2 proponuje się nadać następujące brzmienie: „2. Pełny odpis 
przetworzonych danych osobowych z rejestrów mieszkańców, 
rejestru PESEL oraz Rejestru Dowodów osobistych”. Z brzmienia 
uzasadnienia wynika, że proponowana zmiana ma na celu jedynie 
wykreślenie z dotychczasowej treści przepisu wyrazów „rejestru 
cudzoziemców”, 
b) w projekcie należy odnieść się do kwestii możliwości uzyskania 
po 31 grudnia 2017 r. pełnego odpisu przetworzonych danych 
osobowych z rejestru zamieszkania cudzoziemców przez tych 
cudzoziemców, którzy zostali wpisani do tego rejestru przed 1 
stycznia 2018 r. lub w postępowaniu wszczętym przed tą datą. 
Projektowane przepisy nie przewidują automatycznego 
przeniesienia danych z rejestru cudzoziemców do rejestru PESEL, 
z którego można byłoby uzyskać odpis przetwarzanych danych. 
Nie określono także czym ewentualnie od 1 stycznia 2018 r. 
zostanie zastąpiony odpis przetworzonych danych osobowych z 
rejestru zamieszkania cudzoziemców. Wobec powyższego, jeżeli 
po 31 grudnia 2017 r. zostanie utrzymana możliwość uzyskania 
pełnego odpisu przetwarzanych danych osobowych z rejestru 

a) uwaga nieuwzględniona w związku z 
rezygnacją z projektowanej zmiany w ustawie o 
opłacie skarbowej (patrz uzasadnienie do uwagi 
b); 
 
 
 
 
 
b) uwaga uwzględniona – w art. 2 proponuje się 
dodanie ust. 4 w brzmieniu: „4. Do czasu 
przekazania danych, o których mowa w ust. 1, do 
właściwych archiwów państwowych, dane te 
udostępnia się na zasadach określonych 
odpowiednio w przepisach Rozdziału 6 ustawy.”. 
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zamieszkania cudzoziemców, to do czasu jej zniesienia przepis 
ust. 2 w części II załącznika do ustawy o opłacie skarbowej 
powinien zostać utrzymany.  

Uzasadnienie 
do art. 3 
projektu 

Uzupełnienia wymaga uzasadnienie projektu w zakresie 
szczegółowego wyjaśnienia: 
- celu w jakim dane o stanie cywilnym matki i data zawarcia 
małżeństwa ma być zamieszczana w protokole zgłoszenia 
urodzenia; 
- czy przepisy te są zgodne z ustawą o ochronie danych 
osobowych;  
- dlaczego propozycja danych o stanie cywilnym dotyczy 
wyłącznie matki dziecka, nie zaś obojga rodziców. 

uwaga nieuwzględniona – w wyniku uwag 
zgłoszonych w ramach uzgodnień 
międzyresortowych odstąpiono od dalszego 
procedowania zmian w  ustawie – Prawo o aktach 
stanu cywilnego (PRASC) w uzgadnianym 
projekcie. 
 
 
 

OSR Do OSR: 
a) OSR powinien zostać uzupełniony w pkt 6 o informację, że 
wskazane koszty całkowite, potrzebne do realizacji zadań 
związanych z wprowadzeniem nowych rozwiązań wynikających 
ze zmian ww. ustaw, w tym dostosowanie systemu 
teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr stanu 
cywilnego, zostaną sfinansowane w ramach limitu wydatków 
części 27 – Informatyzacja, w tym w ramach limitu wynagrodzeń 
ustalanego corocznie w ustawie budżetowej, bez konieczności 
dodatkowego zwiększania na ten cel w roku bieżącym, jak i w 
kolejnych latach. Wejście w życie proponowanych przepisów nie 
będzie stanowiło podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki 
z budżetu państwa na ten cel,   
b) skorygowanie informacji w pkt 6 OSR, że zmiany 
projektowane w ustawie o opłacie skarbowej nie będą miały 
wpływu na budżet gmin, a nie jak wskazano na budżet państwa – 
opłaty skarbowe stanowią bowiem źródło dochodów gmin,  

a) uwaga częściowo uwzględniona – w związku z 
rezygnacją ze zmian w PRASC nie ma potrzeby 
uzupełniania OSR we wskazanym zakresie 
dotyczącym zmian związanych z rejestrem stanu 
cywilnego; 
w zakresie zmian w ustawie o ewidencji ludności 
uzupełniono OSR poprzez wskazanie, że wejście w 
życie proponowanych przepisów nie będzie 
stanowiło podstawy do ubiegania się o 
dodatkowe środki z budżetu państwa na ten cel.   
 
 
 
b) uwaga nieuwzględniona w związku z uwagą 
MF zrezygnowano ze zmiany przepisów ustawy o 
opłacie skarbowej. 
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c) w punkcie 11 OSR należy uwzględnić wynikający z art. 7 
projektu wyjątek o wejściu w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia art. 3 pkt 4 obejmującego zmiany w art. 144 PRASC, 
d) ze względu na wystandaryzowany sposób naliczania kosztów 
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 
wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, 
proponuje się określenie, czy proponowane zmiany będą miały 
wpływ na obowiązujący katalog zadań oraz czas niezbędny na ich 
wykonanie.   

c) uwaga nieuwzględniona – jak w pkt a. 
 
 
d) uwaga nieuwzględniona – proponuje się 
uzupełnienie OSR poprzez wskazanie że 
proponowane zmiany nie będą miały zasadniczego 
wpływu na obowiązujący katalog zadań oraz czas 
niezbędny na ich wykonywanie. Projekt 
przewiduje z jednej strony zmniejszenie ilości 
zadań, ale w zamian powstają po stornie organów 
gminy inne czynności np. zamiast czynności 
związanych z aktualizacją RZC – czynności związane 
z aktualizacją danych cudzoziemców w rejestrze 
PESEL; zamiast konieczności przesyłania 
papierowych wniosków o nadanie numeru PESEL 
do MC – czynności związane z rejestracją danych i 
nadawaniem numeru PESEL cudzoziemcom do tej 
pory rejestrowanym w RZC; przy zameldowaniu 
elektronicznym zamiast wprowadzania danych do 
rejestru – porównywanie poprawności danych; 
zamiast weryfikacji niektórych dokumentów przy 
zameldowaniu cudzoziemców oznaczanie statusu 
UE,NUE cudzoziemców. Wymienione czynności 
bilansują się w ten sposób, że zamiast jednej 
czynności urzędnik wykona inną o porównywalnej 
czasochłonności.  
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2. Minister Spraw 
Zagranicznych 

Propozycja 
zmiany art. 7 
ust. 2 ustawy 
o ewidencji 
ludności 

Propozycja doprecyzowania, że numer PESEL nadaje się także na 
potrzeby korzystania z systemu ePUAP – w ocenie zgłaszającego 
uwagę obecne brzmienie budzi wątpliwości czy osoby chcące 
uzyskać numer PESEL z powodu konieczności założenia konta na 
ePUAP mogą go bez przeszkód uzyskać; w ocenie zgłaszającego 
taka możliwość istnieje obecnie jedynie z uwagi na pozytywną 
interpretację ww. przepisu przez MC.  

uwaga nieuwzględniona –  z obecnego brzmienia 
art. 7 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności wynika, ze 
w rejestrze PESEL mogą być gromadzone dane 
osób, które na podstawie odrębnych przepisów 
zobowiązane są do posiadania numeru PESEL. 
Konieczność posiadania numeru PESEL do 
założenia konta na ePUAP wynika z § 8 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 5 
października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego 
elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (Dz. U. poz. 1633), który stanowi, że  
profil zaufany ePUAP zawiera m. in numer PESEL, 
zatem nie ma potrzeby tworzenia w art. 7 ust. 2 
ustawy o ewidencji ludności katalogu przypadków 
w jakich ten numer może być nadany  

Propozycja 
zmiany art. 
30 ust. 4, art. 
99 ust. 6, art. 
104 ust. 8 
oraz art. 109 
ust. 5 w 
ustawie 
PRASC 

Propozycja zmiany przepisów odnoszących się do pisowni 
zagranicznych nazw miejscowości w polskich aktach stanu 
cywilnego.  

uwaga nieuwzględniona – rezygnacja ze zmian w 
PRASC.  

Art. 89 ust. 4 
PRASC 

Propozycja zmiany redakcji poprzez zastąpienie wyrazu 
„występuje” wyrazami „ może wystąpić”; w ocenie zgłaszającego 
obecne brzmienie przepisu stanowi o obligatoryjności 
wystąpienia przez stronę do sądu – jest to norma o charakterze 
obligatoryjnym, tymczasem chodzi jedynie o zapewnienie stronie 
takiej możliwości.   

uwaga nieuwzględniona – rezygnacja ze zmian w 
PRASC. 
 

3. Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów  

OSR Propozycja przedstawienia w pkt 12 sposobu ewaluacji w zakresie 
ewidencji ludności,  w szczególności w kontekście wiarygodności 

Uwaga uwzględniona – w projekcie OSR 
zaproponowano ewaluację zmian w zakresie 
wykorzystania kanałów realizacji obowiązku 
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danych oraz stopnia wykorzystania kanałów realizacji obowiązku 
meldunkowego. 

meldunkowego oraz likwidacji rejestrów 
zamieszkania cudzoziemców.   

OSR Propozycja przedstawienia w pkt 12 sposobu ewaluacji zmian w 
zakresie gromadzenia danych o urodzeniach, w szczególności w 
kontekście obciążeń informacyjnych i wiarygodności danych.  

uwaga nieuwzględniona – rezygnacja ze zmian w 
PRASC.  
 

OSR Szersze opisanie przyczyn rezygnacji ze zniesienia obowiązku 
meldunkowego (np. poprzez wskazanie jakie istotne działania 
państwa są od niego uzależnione). 

uwaga uwzględniona – OSR został uzupełniony w 
proponowanym zakresie (szczegółowe informacje 
w tym zakresie znajdują się w uzasadnieniu 
projektu). 

OSR W pkt 1 i 2 wskazanie powodów zapotrzebowania na dane 
zbierane przy żywym i martwym urodzeniu.  

uwaga nieuwzględniona – rezygnacja ze zmian w 
PRASC.  
 

OSR W pkt 5 – konieczność uzupełnienia o czas trwania konsultacji, 
opiniowania i uzgodnień wraz z uzasadnieniem wyznaczenia 
terminu krótszego niż 21 dni.  

uwaga uwzględniona – uzupełniono OSR. 

ogólna Zalecenie przedstawienia projektu do konsultacji organizacjom 
społecznym zajmującym się ochroną danych osobowych.  

Ewentualna konieczność przedstawienia 
organizacjom społecznym wynikała głównie  z 
potrzeby konsultacji zmian proponowanych w 
PRSASC – wobec rezygnacji ze zmian w PRASC 
uwaga jest niezasadna. W zakresie ochrony 
danych osobowych projekt został skonsultowany 
z najważniejszym podmiotem zajmującym się 
przedmiotowym zagadnieniem, tj. Generalnym 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.  
 

4. Ministerstwo Cyfryzacji  Art. 1 pkt 13 
projektu 

 W zmienianym art. 24 ust. 5 ustawy o ewidencji ludności 
proponuje się 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 

uwaga uwzględniona  
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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. 

Art. 1 pkt 13 
projektu  
(propozycja 
zmiany art. 
24 ust. 4) 

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, proponuje się modyfikację brzmienia art. 
24 ust. 4 w taki sposób, aby umożliwić pełnomocnikowi 
dokonywanie czynności meldunkowych drogą elektroniczną. 

uwaga uwzględniona – proponuje się nadanie art. 
24 ust. 4 następującego brzmienia: „4. Obowiązku 
meldunkowego można dopełnić przez 
pełnomocnika, legitymującego się 
pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której 
mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po potwierdzeniu przez 
pełnomocnika swojej tożsamości za pomocą 
dokumentu tożsamości lub z wykorzystaniem 
mechanizmów uwierzytelnienia elektronicznego.”  

Art. 1 pkt 15 
projektu  

W zakresie zmieniającym art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o ewidencji 
ludności, sformułowanie „do systemu teleinformatycznego 
organu gminy” należy zastąpić 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. 

uwaga uwzględniona – w związku z 
zaproponowaną zmianą, zmianie ulegnie także 
brzmienie art. 36 ust. 3 pkt 2 oraz art. 33 ust. 2 pkt 
2. 

 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 formularzy, o ile będą konieczne, mogą zostać ujęte 
we wzorach i umieszczone w przypisach do poszczególnych 
pozycji wzoru. 

uwaga nieuwzględniona – przyjęcie 
proponowanej uwagi uniemożliwiłoby 
umieszczenie w rozporządzeniu MSWiA w sprawie 
określenia wzorów i sposobu wypełniania 
formularzy stosowanych przy wykonywaniu 
obowiązku meldunkowego przepisu 
stanowiącego, że formularz może być 
sporządzony przez pracownika organu gminy w 
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postaci wydruku z systemu teleinformatycznego 
(obecnie § 4 ust. 2 rozporządzenia).  

Art. 3 
projektu 
(zmiany w 
PRASC) 

Proponuje się 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 umożliwiające zgłoszenie zgonu drogą 
elektroniczną. 
W konsekwencji proponuję dokonanie modyfikacji delegacji 
zawartej w art. 33 PRASC 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 też przyczynia się do rozwoju 
gospodarki państwa oraz podniesienia poziomu jej 
innowacyjności. Ponadto, proponuję zmianę art. 144 ust. 4 w ten 

uwaga nieuwzględniona – rezygnacja ze zmian w 
PRASC.  
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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, że 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. 

5. Generalny Inspektor 
Ochrony Danych 
Osobowych  

Art. 1 pkt 16 
projektu 

Do projektowanego art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o ewidencji ludności 
– proponuje się zamieszczanie  w formularzu daty i miejsca 
urodzenia tylko przez osoby, którym numer PESEL nie został 
nadany. Zgodnie z zasadą adekwatności administrator powinien 
przetwarzać tylko dane jakie są niezbędne ze względu na cel ich 
zbierania. W omawianym przypadku identyfikacja osób może 
przebiegać na podstawie numeru PESEL, zbędne jest wtedy 
ustalanie daty i miejsca urodzenia. 

uwaga uwzględniona – w zmienianym art. 30 ust. 
1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 zostanie dodane zastrzeżenie: 
„o ile numer PESEL nie został nadany”; zgodnie z 
uwagą GIODO data i miejsce urodzenia będą 
pobierane wyłącznie od osób, którym przy okazji 
realizacji obowiązku meldunkowego będzie 
nadawany numer PESEL.   

Art. 3 
projektu 

Do zmienianego art. 123 oraz 144 PRASC – należy doprecyzować 
projekt poprzez wskazanie, że dla potrzeb statystyki w zakresie 
danych o urodzeniu i zgonach przekazywane są zbiorcze 
informacje zanonimizowane. Obecne brzmienie może 
wskazywać na przekazywanie danych zidentyfikowanych.  

uwaga nieuwzględniona – rezygnacja ze zmian w 
PRASC.  
 

Art. 3 
projektu -  
uzasadnienie  

Doprecyzowanie celów jakim służyć mają dane przekazywane 
służbom statystyki publicznej.  

uwaga nieuwzględniona – rezygnacja ze zmian w 
PRASC.  
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6. Ministerstwo Zdrowia  Art. 3 pkt 3 
projektu 

W art. 3 w pkt 3 projektu ustawy dokonywana jest zmiana art. 
123 PRASC, którym wprowadzone zostały zmiany do art. 7 
ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 
ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1535, 1579 i 2020). 
Zmiana rozszerza funkcjonalność Systemu P1 o: 
a) przekazywanie służbom statystyki publicznej danych 

dotyczących stanu zdrowia dzieci urodzonych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, informacji o ciąży i porodzie oraz o 
poprzednich ciążach i porodach matki, miejscu zamieszkania 
rodziców dziecka oraz wykształceniu rodziców dziecka (art. 7 
ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji w ochronie zdrowia), 

b) przekazywanie służbom statystyki publicznej danych 
dotyczących zgonów, w tym informacji o przyczynach 
zgonów i osobach stwierdzających zgony, wykształceniu i 
miejscu zamieszkania zmarłego (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z 
dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 
zdrowia).  

W ocenie Ministerstwa Zdrowia powyższa zmiana powinna być 
zawarta w aktach prawnych pozostających we właściwości 
Ministra Zdrowia. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji w ochronie zdrowia, z uwagi na zmiany w realizacji 
projektu Platformy P1, podlegać będzie w najbliższym czasie 
dużej nowelizacji i wówczas zostanie dostosowana do 
odpowiednich zmian dotyczących funkcjonalności P1. 
Zaproponowany przez projektodawcę termin wejścia w życie 
nowych funkcjonalności jest niemożliwy do wykonania. Na 
spotkaniu w dniu 30 listopada 2016 r. ustalono nowy termin na 
wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności zawartych w art. 7 
ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji w ochronie zdrowia na dzień 1 stycznia 2023 r.   

uwaga nieuwzględniona – rezygnacja ze zmian w 
PRASC.  
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Art. 3 pkt 4 
projektu 

Konieczne jest dokonanie zmian w art. 144 PRASC w zakresie 
utrzymania dotychczasowego okresu przejściowego w 
przedmiocie przekazywania danych zawartych w kartach 
urodzenia, kartach martwego urodzenia oraz kartach zgonu przez 
kierowników urzędu stanu cywilnego służbom statystki 
publicznej, do dnia 1 stycznia 2023 r. (zamiast 1 stycznia 2018 r.). 
Konieczność zmiany ww. terminu wynika ze zmiany terminu 
uruchomienia systemu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, 
Analizy i Udostępnienia zasobów cyfrowych o Zdarzeniach 
Medycznych (P1), realizowanego przez Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które obecnie jest planowane 
na pierwszy kwartał 2021 r., oraz wynikającej z tej zmiany 
niemożności dochowania terminu wdrożenia funkcjonalności 
obsługi danych z kart zgonu, kart urodzenia oraz kart urodzenia 
martwego dziecka przez P1, tj. braku możliwości wypełnienia 
obowiązku wynikającego z przepisu art. 123 PRASC w pierwotnym 
terminie. 

uwaga nieuwzględniona – rezygnacja ze zmian w 
PRASC.  
 

Art. 3 pkt 5 
projektu 

W art. 149 PRASC proponuje się zmianę brzmienia pkt 2 oraz 
dodanie pkt 3 w następujący sposób:  
„2) art. 54 ust. 4 i 5, art. 114 w zakresie dodawanych w art. 11 ust. 
3a-3c i ust. 4c, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.; 
3) art. 114 w zakresie dodawanych w art. 11 ust. 3d i 3e oraz art. 
123 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.”. 

uwaga nieuwzględniona – rezygnacja ze zmian w 
PRASC.  
 

7. Główny Urząd 
Statystyczny 

Art. 1 pkt 4 
projektu 

W projektowanym art. 8 proponuje się pkt 20a nadać 
następujące brzmienie: „20a) przewidywany okres pobytu poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 
miesięcy” – definiowany jest pobyt trwający ponad 6 miesięcy, a 
nie okres.  

uwaga uwzględniona  

Art. 1 pkt 5 
projektu 

a) w projektowanym art. 9 proponuje się nowe brzmienie ust. 3: 
„3. W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3, 
gromadzi się dane wymienione w art. 8 pkt 1, 4, 6, 9-11, 14-21, 
24-24a i 25, a dane, o których mowa w art. 8 pkt 3, 5, 7, 8, 12, 

a) uwaga nieuwzględniona – zmieniany przepis nie 
rozstrzyga o fakultatywności czy obligatoryjności 
wpisywania tych danych, ale o ich dostępności; 
organy gmin wprowadzają te dane zawsze gdy są 
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13, i 26 – o ile są dostępne.” – skoro w art. 40 poprzez dodanie 
ust. 2 projektodawca przewidział obowiązek meldunkowy dla 
cudzoziemców dane określone w art. 8 w pkt 18-21 oraz pkt 25 
powinny być gromadzone jako obowiązkowe; dla obywateli 
polskich są one wymienione jako obowiązkowe, 
b) wskazana w art. 8 pkt 25 „data upływu deklarowanego przez 
cudzoziemca terminu pobytu” znajduje się również w pkt 18,  
c) z proponowanego brzmienia art. 9 ust. 3 wynika, że dla 
cudzoziemca meldującego się na pobyt czasowy, który nie ma 
miejsca stałego pobytu w Polsce gromadzi się dane: adres i data 
zameldowania na pobyt stały (art. 8 pkt 14), natomiast dane: 
adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu 
deklarowanego terminu pobytu (art. 8 pkt 18) gromadzi się pod 
warunkiem, że dane takie są dostępne. Proponuje się, aby dane 
określone w art. 8 pkt 18 były w przypadku zameldowania na 
pobyt czasowy pozyskiwane obligatoryjnie.  

dostępne. W zakresie danych których dotyczy 
uwaga przepis nie uległ zmianie w stosunku do 
obowiązującego obecnie.  
 
 
b) uwaga uwzględniona – w art. 8 został usunięty 
pkt 25 (zmianie uległa numeracja punktów); w 
związku z proponowaną zmianą dokonano zmian 
korygujących art. 1 pkt 5, 6 i 8 (w zmienianych art. 
9 ust. 3, art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 12 ust. 1 w zakresie 
usunięcia odesłania do pkt 25). 
 
c) uwaga nieuwzględniona - jak w pkt a. 

Art. 1 pkt 16 
projektu 

W projektowanym art. 30 ust. 2: 
a) po pkt 6 proponuje się dodanie pkt 7 w brzmieniu „7) kraj 
poprzedniego miejsca zamieszkania” – zgodnie z art. 8 pkt 16, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) w ust. 1 i 2 należy dodać zmienne „płeć” i „obywatelstwo”- 
zgodnie z art. 8 pkt 9 i 11.  
Brak informacji skąd imigrant przyjechał oraz informacji o płci i 
obywatelstwie uniemożliwia statystyce publicznej 
opracowywanie pełnych danych o imigracjach - zgodnie z 

a) uwaga częściowo uwzględniona – przy 
zgłoszeniu zameldowania na pobyt czasowy osoba 
nie podaje „kraju poprzedniego zamieszkania”, bo 
jeżeli posiada zameldowanie na pobyt stały to już 
wskazała to miejsce zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 6; a 
w sytuacji gdy melduje się w RP tylko na pobyt 
czasowy to kraj ten jest nadal jego aktualnym 
miejscem zamieszkania rozumianym jako miejsce 
pobytu stałego; w związku z powyższym proponuje 
się dodanie w art. 30 ust. 2 po pkt 4 pkt 5 w 
brzmieniu: „5) kraj miejsca zamieszkania;” 
(zmianie ulega numeracja punktów); 
 
b) uwaga nieuwzględniona – dane o płci i 
obywatelstwie są zamieszczane w rejestrze PESEL 
na podstawie przepisów art. 8 i 9 ustawy jako dane 
wprowadzane na podstawie dokumentów 
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wymogami rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk 
Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz 
uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie 
zestawienia statystyk dotyczących pracowników.   

tożsamości, a nie oświadczenia osoby jakim jest 
formularz meldunkowy; dane wpisywane w 
formularzach meldunkowych mają charakter 
oświadczenia osoby. 

Art. 1 pkt 17 
projektu 

W projektowanym art. 39 ust. 1 proponuje się następujące 
brzmienie pkt 3: „3) wzór i sposób wypełniania formularza 
zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego bez zamiaru 
stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” – 
doprecyzowanie nazwy formularza pozwoli na uniknięcie 
pomyłek w wyborze właściwego formularza, obecnie formularz 
zgłoszenia wymeldowania jest wykorzystywany często przez 
osoby wymeldowujące się z powodu wyjazdu na stałe za granicę, 
co powoduje, że informacja o fakcie emigracji nie jest 
przekazywana.  

uwaga nieuwzględniona – na etapie uzgodnień 
roboczych ustalono, że formularze zostaną 
odpowiednio opisane i oznaczone; bez 
konieczności zmiany ich nazwy.  

Art. 1 pkt 19 
projektu 

Brzmienie projektowanego art. 42 ust. 2, który zwalnia z 
obowiązku meldunkowego cudzoziemców, jeżeli ich pobyt na 
terenie RP nie przekracza 30 dni, wydaje się sprzeczne z art. 41 
ust. 3, z którego wynika obowiązek zameldowania się 
cudzoziemca najpóźniej w czwartym dniu od dnia przybycia.  
Tak sformułowane przepisy są niejasne. Nasuwa się wątpliwość 
czy cudzoziemcy, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 2 mają 
obowiązek zameldowania się na pobyt czasowy w ciągu 30 dni, 
jeśli zamierzają przebywać w Polsce powyżej 3 miesięcy, a 
cudzoziemcy niewymienieni w art. 41 ust. 1 i 2 – w ciągu 4 dni, 
jeśli zamierzają przebywać w Polsce pod danym adresem 
powyżej miesiąca. Istnieje wątpliwość czy obywatel UE może 
zameldować się na okres krótszy niż 3 miesiące i czy otrzyma 
wówczas numer PESEL.   

uwaga nieuwzględniona – projektowany przepis 
nie wprowadza zasadniczych zmian do terminów 
meldowania cudzoziemców. Wydłużeniu z 14 do 
30 dni ulega tylko termin pobytu, jaki zwalnia 
cudzoziemców, obywateli Państw nie będących 
członkiem UE lub członkiem rodziny obywatela UE 
od obowiązku zameldowania. Związane jest to z 
likwidacją rejestrów zamieszkania cudzoziemców i 
szerszym nadawaniem numeru PESEL 
cudzoziemcom. Wydłużenie terminu ma na celu 
uniknięcie nadawania numeru PESEL 
cudzoziemcom – obywatelom państw nie 
będących członkiem UE lub członkiem rodziny 
obywatela UE, których pobyt na terenie RP jest 
krótkotrwały i nie przekracza 30 dni. Jeżeli 
zamiarem takiego cudzoziemca jest pobyt w RP 
przez okres przekraczający 30 dni to powinien on 
dokonać zameldowania najpóźniej czwartego dnia, 
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licząc od dnia przybycia do tego miejsca. W świetle 
powyższego przepisy nie są sprzeczne i na takich 
samych zasadach stosowane są obecnie. 

 
Obywatele państw członkowskich UE oraz 
członkowie ich rodzin zostali natomiast, zgodnie z 
traktatową zasadą równego traktowania, zrównani 
w sposobie wykonywania obowiązku 
meldunkowego z obywatelami RP. Nie ma zatem 
możliwości zameldowania takiej osoby na okres do 
3 miesięcy, gdyż obowiązek meldunkowy dotyczy 
pobytów czasowych ponad 3 miesiące. Takie 
rozwiązanie również ogranicza liczbę nadawanych 
numerów PESEL dla osób przebywających w RP 
krótko, tj. do 3 miesięcy. Jednocześnie 
zameldowanie dokonane powinno zostać 
najpóźniej w 30 dniu pobytu w danym miejscu 
(jeżeli zamiar pobytu przekracza 3 miesiące), a 
zatem analogicznie jak w przypadku obywateli 
polskich. 
Podsumowując: 
Obywatel państwa trzeciego – zameldowanie gdy 
zamiar pobytu powyżej 30 dni dokonywane 
najpóźniej 4 dnia; 
Obywatel polski, obywatel UE oraz członek rodziny 
obywatela UE – zameldowanie gdy zamiar pobytu 
powyżej 3 miesięcy dokonywane najpóźniej w 30 
dniu pobytu. 

Art. 3 
projektu 
(zmiany w 
PRASC) 

Propozycja uchylenia art. 53 ust. 2 i 3 PRASC. 
Jedną z podstawowych zmian, która powinna być dokonana w 
dotychczasowej ustawie PRASC jest zmiana terminu, do którego 
dane medyczne o urodzeniu i zgonie maja być przekazywane 
przez USC do statystyki publicznej. Obecnie jest to 1 stycznia 

uwaga nieuwzględniona – rezygnacja ze zmian w 
PRASC.  
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2018 r. Zgodnie ze stanowiskiem MZ, przygotowanie i wdrożenie 
stosownych rozwiązań informatycznych pozwalających na 
przekazywanie danych do GUS bezpośrednio z jednostek 
ochrony zdrowia jest możliwe dopiero po 2020 r. Faktyczny 
termin wdrożenia tych rozwiązań powinno wskazać MZ.  

Art. 3 
projektu 
(zmiany w 
PRASC) 

Propozycja wprowadzenia dodatkowej zmiany do art. 94 ust. 2 
pkt 4 PRASC: 
„4) nazwisko, nazwisko rodowe, imię (imiona), nr PESEL 
małżonka osoby zmarłej, rok zawarcia związku małżeńskiego, o 
ile w chwili śmierci pozostawała ona w związku małżeńskim, 
jeżeli są znane”. 
Zmiana ma na celu dodanie w ust. 4 wyrazów „rok zawarcia 
związku małżeńskiego”. Przywrócenie informacji o roku zawarcia 
związku małżeńskiego przez osobę zmarłą było uzgodnione w 
toku prac wstępnych nad projektem zmian do PRASC równolegle 
z prośbą o uzupełnienie tej informacji w przypadku urodzeń, 
która została uwzględniona w przedmiotowym projekcie. Dane o 
zgonach według stanu cywilnego osób zmarłych są podstawą 
oceny długości życia w zależności od stanu rodzinnego z 
uwzględnieniem trwania małżeństwa i są wykorzystywane m.in. 
przez MZ, instytuty medyczne i inne ośrodki badawcze.  
Powyższa zmiana wymaga także zmiany wzoru protokołu 
zgłoszenia zgonu, który jest określony w rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych z 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów 
dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. 

uwaga nieuwzględniona – rezygnacja ze zmian w 
PRASC.  

Art. 3 
projektu 
(zmiany w 
PRASC) 

Propozycja nowego brzmienia art. 123 PRASC. 
Pkt 10 należy uzupełnić o lit. „d” w brzmieniu „d) w przypadku 
zgonu kobiety – informacji czy w momencie zgonu była w ciąży”. 
Zmiana wynika z postulatu Instytutu Matki i Dziecka. Jest to 
postulat kluczowy z punktu widzenia informacji dot. zdrowia i 
rozwoju noworodków. 

uwaga nieuwzględniona – rezygnacja ze zmian w 
PRASC.  

Art. 3 ust. 4 
projektu 

W projektowanym art. 144 PRASC proponuję zastąpić słowa 
„1.01.2018 r.” słowami „1.01………..r.”.  

uwaga nieuwzględniona – rezygnacja ze zmian w 
PRASC.  
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(zmiany w 
PRASC) 

Konkretny rok powinno wskazać MZ jako faktyczną datę w 
kontekście prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem 
stosownych rozwiązań informatycznych (funkcjonujących w 
ramach platformy P1 lub przez inny system), pozwalających na 
przekazanie danych do GUS bezpośrednio z jednostek ochrony 
zdrowia.  

Art. 3 ust. 5 
projektu 
(zmiany w 
PRASC) 

W art. 149 pkt 2 PRASC proponuję zastąpienie wyrazów „z dniem 
1.01.2018 r.” wyrazami „z dniem 1.01. ……… r.”. 
Konkretny rok powinno wskazać MZ jako faktyczną datę w 
kontekście prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem 
stosownych rozwiązań informatycznych (funkcjonujących w 
ramach platformy P1 lub przez inny system), pozwalających na 
przekazanie danych do GUS bezpośrednio z jednostek ochrony 
zdrowia. 

uwaga nieuwzględniona – rezygnacja ze zmian w 
PRASC.  

Art. 3 
projektu 
(zmiany w 
PRASC) – 
uzasadnienie 

Uwaga do uzasadnienia w części B – dot. zmiany ustawy PRASC. 
Na stronie 22 w ostatnim akapicie proponuje się zmianę zdania 
na następujące: 
„Z uwagi jednakże na m.in. brak podstawowych informacji 
umożliwiających obserwacje umieralności okołoporodowej 
Minister Zdrowia uwzględniając postulaty GUS, zwrócił się do 
MSWiA o nowelizację PRASC mającą na celu przywrócenie na 
karcie urodzenia i martwego urodzenia zakresu danych 
pozyskiwanych przez służby statystyki publicznej do 2014 r.”. 
Wyjaśniam, że dane o urodzeniach martwych nie są składnikiem 
bilansu ludności, dlatego prośba GUS o wyrównanie zakresu 
informacji zbieranych przy żywym i martwym urodzeniu nie 
mogła być skutkiem problemów ze sporządzaniem bilansów. 
Ponadto przywrócenie zakresu danych o urodzeniach, zgodnie z 
gromadzonym od 2014 r. pozwoli na analizę danych o 
umieralności okołoporodowej i obserwacji tego zjawiska w 
czasie, jako jednej z podstawowych informacji o kondycji 
zdrowotnej noworodków i matek.  

uwaga nieuwzględniona – rezygnacja ze zmian w 
PRASC.  
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8.  Rządowe Centrum 
Legislacji 

Uwaga 
ogólna  

Zastrzeżenie budzi konstrukcja projektu w świetle przepisu § 92 
ust. 2 Zasad techniki prawodawczej, zgodnie z którą odstąpienie 
od zasady, że jedną ustawą zmieniającą obejmuje się tylko jedną 
ustawę, jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy pomiędzy 
zmienianymi ustawami występują niewątpliwe związki 
tematyczne lub do zrealizowania zamysłu prawodawcy jest 
niezbędne dokonanie zmian w kilku ustawach. W ocenie RCL 
zmiana PRASC nie pozostaje w związku ze zmianami ustawy o 
ewidencji ludności zatem należy projektowane zmiany podzielić 
na dwa odrębne akty.  

uwaga uwzględniona – zrezygnowano z 
proponowanych zmian w PRASC.  

Art. 1 pkt 7 
projektu 

W zmienianym art. 11 ust. 4 zdanie drugie proponuje się 
wykreślić wyraz „istotny” ze względu na jego niedookreśloność i 
w konsekwencji uznaniowość organu w zakresie oceny co do 
„istotnego” wpływu na ustalenie tożsamości osoby, której to 
usunięcie niezgodności danych dotyczy.  

uwaga uwzględniona 

Art. 1 pkt 15 
projektu 

W proponowanym brzmieniu art. 28 ust. 2 – proponowane 
przepisy nie regulują sposobu postępowania z dołączanym 
cyfrowym odwzorowaniem dokumentu potwierdzającego tytuł 
prawny  do lokalu; kwestia wymaga doprecyzowania.  

uwaga uwzględniona – w art. 1 pkt 15 lit. b  
proponuje się dodanie ust. 2c w brzmieniu: „2c. 
Organ gminy przechowuje  tytuł prawny, 
załączony w formie, o której mowa w ust. 2a, 
wyłącznie do czasu  zakończenia  czynności 
meldunkowych”; (zmianie uległa dotychczasowa 
numeracja projektowanych ustępów); analogiczna 
uwaga została zgłoszona w ramach opiniowania 
przez KWRiST.  
 

Art. 3 pkt 2  W przepisach art. 58 ust. 6a i 6b zaproponowano uzupełnienie 
protokołu zgłoszenia urodzenia dziecka o informacje o stanie 
cywilnym matki oraz dacie zawarcia małżeństwa przez rodziców, 
wątpliwość dotyczy dlaczego nie ma potrzeby wskazania stanu 
cywilnego ojca dziecka; ponadto uzasadnienie projektu nie 
wyjaśnia celu jakiemu ma służyć zbieranie tych informacji.  

uwaga nieuwzględniona – zrezygnowano z 
proponowanych zmian w PRASC. 
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Uwaga 
ogólna  

Należy opracować projekty aktów wykonawczych wydawanych 
na podstawie art. 13 pkt 1, art. 52 pkt 1 i art. 56 pkt 1 
nowelizowanej ustawy i dołączyć je do projektu stosownie do § 
60 ust. 3 pkt 7 – Regulaminu pracy Rady Ministrów.  

Uwaga uwzględniona – stosowne projekty aktów 
wykonawczych zostaną dołączone do projektu 
ustawy. 

9.  Rzecznik Praw 
Obywatelskich  

Art. 3 
projektu  

Wyjaśnienia wymaga w jakim celu w projekcie rozszerzono 
zakres przetwarzanych danych dotyczących martwego dziecka, 
biorąc pod uwagę treść art. 51 ust. 2 Konstytucji, zgodnie z 
którym władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i 
udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w 
demokratycznym państwie prawnym. Uzasadnienie projektu 
niewystarczająco uzasadnia cel wyrównania zakresu danych 
gromadzonych przy żywym i martwym urodzeniu.  

uwaga nieuwzględniona – zrezygnowano z 
proponowanych zmian w PRASC. 

Art. 3 
projektu 

Uzasadnienie w sposób niewystarczający wyjaśnia w jakim celu 
w projekcie proponuje się rozszerzenie zakresu przetwarzania 
danych osobowych dotyczących rodziców dziecka o dane 
dotyczące stanu cywilnego matki dziecka i daty zawarcia 
małżeństwa rodziców dziecka biorąc pod uwagę treść art. 51 ust. 
2 Konstytucji.  

uwaga nieuwzględniona – zrezygnowano z 
proponowanych zmian w PRASC. 

10. Wojewoda Warmińsko-
Mazurski 

Art. 1 pkt 2 
projektu 

Zmiana art. 3 ustawy o ewidencji ludności - po słowach „oraz w 
rejestrach mieszkańców” proponuję dodać przecinek, ponieważ 
w zaproponowanym nowym brzmieniu ww. przepisu obowiązek 
prowadzenia ewidencji w systemie teleinformatycznym będzie 
odnosił się tylko do rejestrów mieszkańców. 
 

uwaga uwzględniona 

Art. 1 pkt 4 
projektu 

Przy okazji proponowanej  zmiany w art. 8 ustawy o ewidencji 
ludności rozszerzającej katalog danych gromadzonych w PESEL i 
rejestrach mieszkańców, sugeruję rozważenie dodania zapisów 
umożliwiających gromadzenie także danych o trybie 
wymeldowania. Pod rządami poprzedniej ustawy z 1974 r. takie 
dane były gromadzone (art. 44a ust. 2 pkt 16). Obecnie nie 
przewidziano takiej możliwości. Organy gmin sygnalizują, że 
informacja o trybie wymeldowania (tj. czy nastąpiło na 
podstawie zgłoszenia, czy na podstawie decyzji administracyjnej) 

uwaga nieuwzględniona – PESEL jest rejestrem, 
który co do zasady gromadzi dane o statusie 
prawno-administracyjnym osoby; informacja o 
trybie wymeldowania taką daną nie jest; nie ma 
uzasadnienia w zakresie celu w jakim takie dane 
miałyby być gromadzone w rejestrze i czemu 
miałyby służyć. Powyższe stoi także w zgodności ze 
stanowiskiem GIODO o adekwatności 
gromadzenia danych do celów ich przetwarzania.  
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jest przydatna i ułatwiłaby realizację spraw, umożliwiając np. 
szybkie ustalenie sposobu wymeldowania danej osoby.  

Art. 1 pkt 15 
lit. b 
projektu 

W części dotyczącej dodawanego art. 28 ust. 2c należałoby 
określić konsekwencje niezastosowania się do żądania okazania 
oryginałów dokumentów, których odwzorowania cyfrowe 
załączono do zgłoszenia pobytu dokonywanego w formie dok. 
elektronicznego. Rozwiązanie przewidziane w proponowanym 
przepisie będzie mogło być zastosowane tylko w razie 
uzasadnionych wątpliwości organu gminy, np. w sytuacji słabej 
jakości odwzorowania cyfrowego. Jednocześnie organ powinien 
wiedzieć, jak się zachować w przypadku, gdy osoba dokonująca 
zgłoszenia nie zastosuje się do wezwania i nie okaże żądanych 
dokumentów, oraz zawrzeć stosowne pouczenie już w 
wezwaniu. 

uwaga nieuwzględniona – kwestię postępowania 
w przypadku nieprzedłożenia wymaganych w 
sprawie dokumentów regulują przepisy KPA. 

11. Wojewoda Dolnośląski  Art. 1 pkt 13 
lit. b projektu  

Wątpliwości budzi brzmienie art. 24 ust. 5a ustawy. Czynność 
materialno-techniczna jest jedną z form działania organu 
administracji publicznej. Wykonanie obowiązku meldunkowego 
nie może być czynnością materialno-techniczną, ponieważ 
obowiązek meldunkowy wykonuje obywatel, a nie organ 
administracji publicznej. Czynnością materialno-techniczną jest 
zameldowanie lub wymeldowanie dokonywane przez organ. 

uwaga uwzględniona – proponuje się następujące 
brzmienie ust. 5a „5a. Czynności organu związane 
z realizacją obowiązku meldunkowego, są 
czynnościami materialno – technicznymi, o ile 
przepisy ustawy nie stanowią inaczej.”  

Art. 1 pkt 16 
projektu 

Wątpliwości budzi nowe brzmienie art. 30 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 pkt 
5 ustawy. Nie jest wystarczająco jasne, czy samo podanie 
wskazanych danych jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o 
wymeldowanie odpowiednio z dotychczasowego miejsca pobytu 
czasowego przy zgłoszeniu pobytu stałego oraz z 
dotychczasowego miejsca pobytu stałego przy zgłoszeniu pobytu 
czasowego. Nie ma możliwości niepodawania tych danych,  a z 
drugiej strony nie zawsze zmiana miejsca pobytu stałego 
następuje przy jednoczesnej zmianie miejsca pobytu czasowego i 
odwrotnie – nie zawsze zmiana miejsca pobytu czasowego wiąże 
się ze zmianą miejsca pobytu stałego. 

uwaga częściowo uwzględniona – ustawa określa 
zakres danych w formularzach dla wszystkich 
przypadków; w określonym rozporządzeniem 
wzorze formularzy zostanie dodane pole na 
deklarację obywatela czy chce dokonać 
wymeldowania i w jakim zakresie. 
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Art. 1 
projektu – 
propozycja 
nowej 
zmiany  

Proponuje się zmianę art. 32 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności 
wprowadzającego wydawanie z urzędu zaświadczenia o 
zameldowaniu na pobyt czasowy. Wydawanie zaświadczeń 
jedynie na wniosek rodzi szereg wątpliwości w praktyce, np. co do 
możliwości wydania zaświadczenia pełnomocnikowi 
dokonującemu meldunku w imieniu innej osoby oraz do podstaw 
pobrania bądź nie opłaty skarbowej ze względu na podawany cel 
żądania zaświadczenia. 

uwaga nieuwzględniona – proponowana zmiana 
wykracza poza zakres planowanej regulacji; niw 
wydają się konieczne zmiany w tym zakresie; 
kwestia nie rodzi zasadniczych problemów; 
nieliczne wątpliwości zostały wyjaśnione w piśmie 
interpretującym przedmiotową kwestię 
skierowanym do urzędów wojewódzkich w ramach 
sprawowanego nadzoru.  

Art. 1 pkt 20 
projektu 

Wątpliwości budzi nadanie nowego brzmienia art. 43 ust. 2 i 4 (w 
piśmie omyłkowo wskazano art. 42) ustawy w zakresie 
umożliwienia członkom rodzin obywateli Unii Europejskiej 
złożenia oświadczenia  pozostawaniu członkiem rodziny 
obywatela Unii Europejskiej. Jak słusznie wskazano w 
uzasadnieniu do projektu ustawy, fakt bycia członkiem rodziny 
obywatela Unii Europejskiej musi być dowiedziony. Należy przy 
tym zauważyć, że członkowie rodzin obywateli Unii Europejskiej 
byliby traktowani w sposób uprzywilejowany w stosunku do 
samych obywateli Unii Europejskiej, dla których ustawa takiej 
możliwości (oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa unijnego) 
nie przewiduje. 

uwaga nieuwzględniona – kwestia wymogu 
okazania karty stałego pobytu członka rodziny 
obywatela Unii Europejskiej albo karty pobytu 
członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, w 
przypadku zameldowania na pobyt stały lub 
czasowy członków rodzin obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej, którzy nie są 
obywatelami państwa członkowskiego UE, była 
przedmiotem analizy i uzgodnienia m. in. z 
Urzędem do Spraw Cudzoziemców. W kontekście 
art. 25 dyrektywy PE i Rady 2004/38/WE z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i 
członków ich rodzin do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw 
Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) 
nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 
68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 
75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 
90/365/EWG i 93/96/EWG (zwanej dalej: 
dyrektywą) w zakresie w jakim przedmiotowy 
artykuł dyrektywy wskazuje, że posiadanie karty 
pobytowej lub stałej karty pobytowej w żadnym 
wypadku nie może być warunkiem wstępnym dla 
wykonywania określonego prawa lub załatwienia 
formalności administracyjnych, wydaje się że 
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rezygnacja z możliwości składania w tej sprawie 
oświadczenia spowodowałaby, że przepis ten  
stanowiłby naruszenie ww. przepisów UE. Wobec 
powyższego pozostawanie oświadczenia wydaje 
się jedynym sposobem na uniknięcie zarzutu 
dyskryminacji i niezgodności z przepisami UE. 
Należy podkreślić, że w stosunku do obywateli UE 
fakt ten jest potwierdzany na podstawie 
dokumentu tożsamości jaki są oni zobowiązani 
przedstawić zawsze przy dokonywaniu obowiązku 
meldunkowego zatem nie ma potrzeby 
przedkładania przez nich oświadczenia w tej 
sprawie. 

Art. 1 pkt 10 
lit. b projektu  

W ustawie zmieniającej po wyrazie „dane” brakuje przecinka, a 
po słowach „o których mowa” brakuje przyimka „w”. 

uwaga uwzględniona  

12. Propozycja obywatela Propozycja 
dodatkowej 
zmiany art. 
35 ustawy o 
ewidencji 
ludności  

Propozycja zmiany art. 35 ustawy, który nakłada na organy gmin 
obowiązek prowadzenia - na wniosek właściciela lokalu bądź z 
urzędu - postępowań administracyjnych wobec osób, które 
opuściły dany lokal bez wymeldowania się. Postępowania są 
czasochłonne angażują organy I i II instancji oraz sądy, często 
policję, organy pomocy społecznej itp. Do dokonania czynności 
wymeldowania nie mogłoby na przykład wystarczyć podpisane 
przez właściciela lokalu (być może pod groźbą odpowiedzialności 
karnej) oświadczenie, że dana osoba pod danym adresem 
przestała przebywać? Zarówno zameldowanie i wymeldowanie z 
założenia mają być prostymi czynnościami materialno-
technicznymi (art. 1 pkt 13 lit. b projektu ustawy). I tak jest w 
przypadku zameldowania, które dokonać można nawet drogą 
elektroniczną czy przez pełnomocnika, a jedynym środkiem 
uprawdopodobniającym, że osoba pod danym adresem 
przebywa jest podpis właściciela lokalu na formularzu 
zgłoszeniowym. Dlaczego więc oświadczeniu właściciela lokalu o 
ustaniu pobytu osoby w danym miejscu nie można analogicznie 

Kwestia możliwości składania przez właściciela 
oświadczenia, że osoba nie przebywa w loku, które 
stanowiłoby wystarczającą podstawę do 
wymeldowania osoby z lokalu była analizowana w 
ramach prac nad przygotowaniem projektu ustawy 
i ostatecznie nie została uwzględniona w 
opiniowanym projekcie. Analiza prowadzonych 
postępowań administracyjnych w sprawach o 
wymeldowanie oraz wnioski ze sprawowanego 
nadzoru na kwestiami meldunkowymi prowadzą 
do wniosku, że umożliwienie wymeldowania osoby 
wyłącznie na podstawie oświadczenia właściciela 
mogłoby prowadzić do nadużyć w sytuacjach gdy 
właściciel lokalu chce się „pozbyć” lokatorów z 
lokalu w razie sporu o prawo do zamieszkania 
osoby w lokalu. Mając  świadomość pewnych  
obciążeń z jakimi wiąże się w obecnym stanie 
prawnym prowadzenie postępowań 
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przypisać rangi środka dowodowego przesądzającego o 
usunięciu wpisu dotyczącego ustania pobytu osoby w danym 
miejscu?  
Wobec powyższego zwracam się z postulatem pochylenia się nad 
opisanym problemem i wprowadzenia rozwiązań ułatwiających 
pracę tysiącom urzędników różnych szczebli oraz dogodniejszych 
dla samych obywateli. Warto też rozważyć czy nie odstąpić jednak 
od używania określeń „zameldowanie”, „wymeldowanie”, 
„obowiązek meldunkowy” – powszechnie niezrozumiałych, źle 
kojarzonych i nie oddających istoty rzeczy. 

administracyjnych o wymeldowanie, należy 
stwierdzić, że ostatecznie rozwiązanie to pomimo 
jego długotrwałości i nierzadko uciążliwości, 
umożliwia dokonanie wymeldowania osoby z 
lokalu przy jednoczesnym zabezpieczeniu praw 
lokatorów. Należy jednocześnie zauważyć, że 
wskazane problemy w postępowaniach 
meldunkowych dotyczą spraw spornych, które 
stanowią jedynie część spraw realizowanych przez 
organy meldunkowe. 

 

 


