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USTAWA

z dnia 5 września 2008 r.

o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z
2006 r. Nr 139, poz. 993 i Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2008 r. Nr 70,
poz. 416) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich
Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego należących do Unii
Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na
podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami
członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających
ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy.”;

2) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. 1. Dane dotyczące zmiany stanu cywilnego, imienia lub nazwiska oraz innych
zmian w aktach stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego
przekazuje niezwłocznie do organu gminy właściwego ze względu na
miejsce pobytu stałego osoby, której dane dotyczą, a w przypadku braku
miejsca pobytu stałego osoby – do organu właściwego ze względu na
ostatnie miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące
oraz do organu, który wydał dowód osobisty.

2. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu
cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania dziecka jest data
sporządzenia aktu urodzenia. Zameldowania dokonuje organ gminy
właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego matki dziecka lub tego z
rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa, a w przypadku braku
miejsca pobytu stałego - organ właściwy ze względu na miejsce pobytu
czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

3. Zgłoszenia o zmianie imienia lub nazwiska dokonuje kierownik urzędu
stanu cywilnego, który wydał decyzję o zmianie. Kierownik urzędu stanu
cywilnego, który wydał decyzję o zmianie imienia lub nazwiska, zawiadamia
niezwłocznie organ gminy właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego
osoby, której dotyczy zmiana, a w przypadku braku miejsca pobytu stałego
osoby – organ właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego lub

                                                
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawę z dnia 24

sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie
Informacji Wizowej oraz ustawę z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz
niektórych innych ustaw.
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czasowego trwającego ponad 3 miesiące oraz organ, który wydał dowód
osobisty.

4. Zgłoszenia zmian w obywatelstwie dokonuje właściwy wojewoda. Dane
o nabyciu lub utracie obywatelstwa polskiego wojewoda przekazuje
niezwłocznie do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu
stałego osoby, której dotyczy zmiana, a w przypadku braku miejsca pobytu
stałego osoby – do organu właściwego ze względu na ostatnie miejsce
pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące oraz do organu,
który wydał dowód osobisty.

5. Organy, o których mowa w ust. 1-4, niezwłocznie informują o zmianie
danych ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który prowadzi
ewidencję ludności w formie zbioru określonego w art. 44a ust. 1 pkt 2,
jeżeli osoba, której zmiana danych dotyczy, nigdy nie posiadała miejsca
pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, a numer PESEL
został jej nadany.”;

3) art. 37 otrzymuje brzmienie:

„Art. 37. 1. W dowodzie osobistym zamieszcza się następujące dane:

1) nazwisko, nazwisko rodowe i imię (imiona);

2) imiona rodziców;

3) datę i miejsce urodzenia;

4) adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku
zameldowania na pobyt czasowy 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;

5) płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu;

6) numer PESEL;

7) nazwę organu wydającego dowód osobisty, datę wydania i termin
ważności;

8) serię i numer dowodu osobistego.

2. Dowód osobisty zawiera również wizerunek twarzy oraz podpis jego
posiadacza. W przypadku gdy złożenie podpisu przez posiadacza dowodu
osobistego nie jest możliwe, podpisu nie zamieszcza się.

3. W dowodzie osobistym wydanym osobie, która nie ukończyła 13 roku życia,
nie zamieszcza się podpisu posiadacza dokumentu.

4. Dane zawarte w dowodzie osobistym przeznaczone do odczytania
maszynowego oraz dane zawarte w numerze PESEL, o którym mowa w ust.
1 pkt 6, nie mogą obejmować innych danych osobowych niż określone
w ust. 1 pkt 1-5 i 7.”;

4) art. 40 otrzymuje brzmienie:

„Art. 40. 1. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w
razie:

1) zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym;
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2) uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności
utrudniającej ustalenie tożsamości osoby;

3) upływu terminu ważności dowodu osobistego.

2. O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić:

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – w terminie do 14 dni od
dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego
ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu
stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu
małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku
małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od
dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa;

2) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – niezwłocznie;

3) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 – nie później niż na 30 dni
przed upływem terminu ważności dokumentu.

3. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin,
o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi 3 miesiące.”;

5) art. 42-44 otrzymują brzmienie:

„Art. 42. 1. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie
zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na
miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają
zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania
nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym przy użyciu dostępnych
środków, w szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej, organ, który
wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu.

2. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić
niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy.

3. Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana
niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji
lub innemu organowi administracji publicznej. Organy te przekazują
niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu
unieważnienia dokumentu.

4. Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, może, bez zbędnej
zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym
przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organy,
o których mowa w ust. 1, o utracie dowodu osobistego, w celu jego
unieważnienia.

5. W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony
należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.

6. Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana zwrócić
niezwłocznie dowód osobisty organowi, który wydał ten dokument, albo
właściwej ze względu na miejsce jej pobytu polskiej placówce konsularnej.

Art. 43. 1. Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

1) z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem
przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;

2) z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;
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3) z dniem zgonu jego posiadacza;

4) z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce
poprzedniego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w pkt 1 i 6;

5) po upływie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w
art. 40 ust. 1 pkt 1, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu
osobistego wniosku o jego wymianę;

6) z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

2. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin,
o którym mowa w ust. 1 pkt 5, wynosi 4 miesiące.

3. Unieważnienie dowodu osobistego w przypadkach, o których mowa w ust.
1, następuje w formie czynności materialno-technicznej.

4. Dowód osobisty wydany z naruszeniem przepisów ustawy podlega
unieważnieniu w drodze decyzji administracyjnej oraz obowiązkowi zwrotu
z dniem uprawomocnienia się tej decyzji.

Art. 44. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego, wzór dowodu osobistego
oraz wzór zaświadczenia o utracie dowodu osobistego,

2) tryb postępowania w sprawie wydania dowodu osobistego,

3) dokumenty wymagane do otrzymania dowodu osobistego,

4) tryb postępowania w sprawach unieważniania, zwrotu, utraty oraz
wymiany dowodu osobistego

– mając na względzie sprawność prowadzonego postępowania oraz
zapewnienie ochrony przetwarzania danych.”;

6) tytuł rozdziału 8a otrzymuje brzmienie:

„Prowadzenie ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów

osobistych”;

7) w art. 44a w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Ewidencję ludności prowadzi się w systemie teleinformatycznym na podstawie
danych osobowych zgłoszonych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego oraz
zgłoszeń, o których mowa w art. 14 oraz w art. 17, w formie:”;

8) w art. 44b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zbiór danych osób przebywających w obiektach, o których mowa w art. 13, art. 18 ust.
1 i art. 20, prowadzi się w formie książki zameldowań lub w systemie
teleinformatycznym.”;

9) w art. 44c ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organy prowadzące ewidencję ludności są obowiązane do niezwłocznej aktualizacji
każdej zmiany danych osobowych zawartych w zbiorach meldunkowych oraz
w zbiorze PESEL.”;

10) art. 44e i 44f otrzymują brzmienie:

„Art. 44e. 1. Organy gmin, na podstawie danych zgłoszonych przy ubieganiu się
o wydanie lub wymianę dowodu osobistego, a także danych uzyskanych
w związku z realizacją obowiązków, o których mowa w art. 14 oraz art. 42,
prowadzą ewidencje wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
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2. Ewidencje, o których mowa w ust. 1, prowadzi się w formie elektronicznej,
a dane osobowe z tych ewidencji mogą być przetwarzane elektronicznie.

3. Ewidencje, o których mowa w ust. 1, zawierają następujące dane:

1) nazwisko i imię (imiona);

2) nazwisko rodowe;

3) imię ojca;

4) imię i nazwisko rodowe matki;

5) datę i miejsce urodzenia;

6) numer PESEL;

7) wzrost;

8) kolor oczu;

9) płeć;

10) wizerunek twarzy oraz podpis osoby ubiegającej się o wydanie dowodu
osobistego lub informację o braku możliwości złożenia podpisu;

11) adres miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad
3 miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

12) serię i numer aktualnego i poprzednich dowodów osobistych, daty ich
wydania, daty odbioru przez posiadacza, daty ważności, oznaczenie
organu, który je wydał, daty i przyczyny unieważnienia poprzednich
dowodów osobistych.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi w formie
elektronicznej ogólnokrajową ewidencję wydanych i unieważnionych
dowodów osobistych, zawierającą dane dotyczące dowodów osobistych
wydanych po dniu 31 grudnia 2000 r., stanowiącą zbiory danych
zgromadzonych w ewidencjach, o których mowa w ust. 1.
W ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów
osobistych zamieszcza się ponadto dane o utraconych
niespersonalizowanych blankietach dowodów osobistych, wyszczególniając
serie i numery tych blankietów.

5. Organy gmin są obowiązane do przekazywania ministrowi właściwemu do
spraw wewnętrznych danych niezbędnych do prowadzenia ewidencji, o
której mowa w ust. 4.

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia, terminy i tryb przekazywania przez organy gmin danych z
ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, uwzględniając
bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Art. 44f. Dane do ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów
osobistych gminy przekazują bezpośrednio ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych w drodze teletransmisji danych, w formie dokumentu
elektronicznego z aktualnego programu informatycznego dostosowanego do
wymogów PESEL.”;

11) tytuł rozdziału 8b otrzymuje brzmienie:

„Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru

PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych”;
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12) w art. 44g ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organy prowadzące zbiory meldunkowe, zbiór PESEL oraz ewidencje wydanych i
unieważnionych dowodów osobistych, na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w
formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, są zobowiązane
wydać zaświadczenie zawierające pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej
osoby. Na żądanie wnioskodawcy zaświadczenie jest przekazywane za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.”;

13) art. 44h i 44i otrzymują brzmienie:

„Art. 44h. 1. Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i
unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się, o ile są one niezbędne
do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:

1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;

2) Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej,
Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru
Antykorupcyjnemu i strażom gminnym (miejskim);

3) organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego;

4) państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym
podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych
określonych w odrębnych przepisach;

5) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi – w zakresie danych osób
poszukiwanych.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione:

1) osobom i jednostkom organizacyjnym – jeżeli wykażą w tym interes
prawny;

2) jednostkom organizacyjnym – jeżeli po ich wykorzystaniu w celach
badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane
te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie
tożsamości osób, których dane dotyczą;

3) innym osobom i podmiotom – jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny
w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.

3. Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i
unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się na wniosek
zainteresowanego podmiotu złożony w formie pisemnej lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.

4. Dane udostępnione na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3, nie
mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.

5. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane można udostępniać za pomocą
urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania wniosku,
o którym mowa w ust. 3, jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:

1) posiadają urządzenia umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej
dane w systemie oraz zakresu, daty i celu ich uzyskania;

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające
wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
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3) uzyskanie danych jest uzasadnione specyfiką lub zakresem
wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.

6. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, można udostępniać za
pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, dane
dotyczące adresu i dowodów osobistych w oparciu o dane zawarte w zbiorze
PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych
dowodów osobistych. Warunkiem udostępniania danych w tym trybie jest
spełnienie łącznie wymagań określonych w ust. 5, złożenie jednorazowego
wniosku i uzyskanie rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 44i ust. 4.

7. Udostępnienie danych w drodze weryfikacji, o której mowa w ust. 6, polega
na porównaniu przekazanych danych z danymi ze zbioru PESEL lub
ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów
osobistych. Wynikiem udostępnienia danych w tym trybie jest potwierdzenie
zgodności przekazanych danych albo raport niezgodności danych.

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia:

1) wzór wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru
PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów
osobistych, o którym mowa w ust. 3,

2) wzór wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru
PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych
dowodów osobistych, o którym mowa w ust. 6

– uwzględniając konieczność wykazania przez podmioty, o których mowa
w ust. 2 pkt 1, interesu prawnego w uzyskaniu danych oraz wymagania, o
których mowa w ust. 5.

9. Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz
ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych następuje:

1) dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 – nieodpłatnie;

2) dla podmiotów, o których mowa w ust. 2 – odpłatnie, po dołączeniu
dowodu opłaty do wniosku o udostępnienie danych.

10. Osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są
zwolnione z opłat w przypadku udostępnienia im ze zbiorów
meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych
dowodów osobistych danych niezbędnych do sporządzenia aktu
poświadczenia dziedziczenia.

11. Opłaty pobrane za udostępnienie danych stanowią dochód budżetu państwa.

12. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość oraz sposób uiszczania opłat za jednostkowe udostępnianie
danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych
i unieważnionych dowodów osobistych oraz za udostępnianie danych za
pomocą urządzeń teletransmisji, w drodze weryfikacji, o którym mowa
w ust. 6,

2) sposób obliczania wysokości oraz sposób uiszczania opłaty za
udostępnianie danych podmiotom, o których mowa w ust. 2 pkt 2

– uwzględniając, że wysokość opłat powinna być zróżnicowana w
zależności od sposobu i zakresu udostępniania danych.
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Art. 44i. 1. Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i
unieważnionych dowodów osobistych udostępnia organ gminy.

2. Dane ze zbiorów meldunkowych w odniesieniu do województwa udostępnia
wojewoda.

3. Dane ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych
i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia minister właściwy do
spraw wewnętrznych.

4. O udostępnieniu danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych
rozstrzyga właściwy organ, w drodze decyzji administracyjnej.

5. Organ rozpatrujący wniosek odmawia, w drodze decyzji administracyjnej,
udostępnienia danych osobowych, jeżeli udostępnienie danych
spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą, lub
innych osób.

6. Podmiotom, które nie spełniają warunków określonych w art. 44h ust. 2 pkt
1 i ust. 5, minister właściwy do spraw wewnętrznych odmawia
udostępnienia danych w drodze weryfikacji albo cofa zgodę na ich
udostępnienie w drodze weryfikacji.

7. Odmowa udostępnienia danych albo cofnięcie zgody na ich udostępnienie, o
których mowa w ust. 6, następuje w drodze decyzji administracyjnej.”;

14) po art. 44i dodaje się art. 44j w brzmieniu:

„Art. 44j. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może przeprowadzać kontrolę
podmiotów, które korzystają z dostępu do danych za pomocą udostępniania
danych w drodze weryfikacji, w zakresie spełniania przez te podmioty
warunków, o których mowa w art. 44h ust. 2 pkt 1 i ust. 5.

2. Kontrola może być przeprowadzana jako planowa albo doraźna.

3. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz
w miejscach i w czasie wykonywania jego zadań, a jeżeli wymaga tego
dobro kontroli, również w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy.

4. Kontrolę przeprowadza upoważniony przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych pracownik urzędu obsługującego tego ministra, na podstawie
imiennego upoważnienia oraz legitymacji służbowej lub dowodu osobistego.

5. Pracownik, o którym mowa w ust. 4, przeprowadzając kontrolę, może żądać
od podmiotu kontrolowanego:

1) okazania dokumentów potwierdzających uprawnienie do przetwarzania
danych, które przekazał w celu weryfikacji;

2) okazania urządzeń służących do teletransmisji danych;

3) zapewnienia warunków i środków niezbędnych do przeprowadzenia
kontroli, w tym swobodnego dostępu do pomieszczeń.

6. Podmiot kontrolowany w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w
art. 44h ust. 2 pkt 1 i ust. 5, jest obowiązany udostępnić dokumenty i
urządzenia, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, oraz zapewnić warunki i
środki niezbędne do przeprowadzenia kontroli, w tym swobodny dostęp do
pomieszczeń.

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia:
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1) sposób przeprowadzania kontroli korzystania z dostępu do danych za
pomocą teletransmisji danych, w drodze weryfikacji,

2) wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli,

3) wzór protokołu kontroli

– biorąc pod uwagę wymagania związane z koniecznością wykazania przez
podmioty, o których mowa w art. 44h ust. 2 pkt 1, interesu prawnego w
uzyskaniu danych oraz wymagania, o których mowa w art. 44h ust. 5.”;

15) w art. 45 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Dowód osobisty unieważnia organ gminy, który wydał ten dokument, a w przypadku, o
którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 4 – organ gminy, który wydał dowód osobisty w
miejsce poprzedniego.”;

16) w art. 46 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Ewidencja ludności jest prowadzona w systemie teleinformatycznym przez:”;

17) w art. 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób
zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania,
sposób prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych
dowodów osobistych, wzory formularzy zgłoszeń meldunkowych oraz wzór wniosku o
nadanie numeru PESEL, uwzględniając w szczególności sposób wykonywania
obowiązku meldunkowego za osobę niepełnoletnią, przez cudzoziemca oraz osoby
przebywające stale lub czasowo na statku morskim lub żeglugi śródlądowej albo w
innych ruchomych pomieszczeniach mieszkalnych, potrzebę zapewnienia ochrony
danych zawartych w ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych
dowodów osobistych, a także zakres danych zgłaszanych przy zameldowaniu i
objętych wnioskiem o nadanie numeru PESEL oraz danych niezbędnych do ustalenia
obowiązku wojskowego.”;

18) art. 55 otrzymuje brzmienie:

„Art. 55. 1. Kto:

1) uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,

2) zatrzymuje cudzy dowód osobisty,

3) nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego,

podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze
grzywny.

2. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, następuje na zasadach i w
trybie określonym w przepisach o postępowaniu w sprawach o
wykroczenia.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn.
zm.2)) w załączniku do ustawy w części II w kolumnie 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                                
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127,

poz. 880 i Nr 128, poz. 883 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262 i Nr 63, poz. 394.
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„2. Pełny odpis przetworzonych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru
PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie
Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. Nr 165, poz. 1170) w art.
3 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) przedmiotów do celów ich zajęcia lub wykorzystania jako dowód w postępowaniu
karnym lub postępowaniu karnym skarbowym przysługuje sądowi, prokuraturze,
Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu
Biuru Antykorupcyjnemu, organom kontroli skarbowej, Służbie Celnej lub ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych.”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1287) uchyla się art. 5.

Art. 5.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 44, art. 44e ust. 7 i art. 51 ust.
1 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów
wykonawczych na podstawie art. 44, art. 44e ust. 6 i art. 51 ust. 1 ustawy, o której mowa w art.
1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

Art. 6.

Do czasu utworzenia ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
udostępnianie danych następuje z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

Art. 7.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów:

1) art. 1 pkt 2, 4, 5, 15, 17 i 18 oraz art. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.;

2) art. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Bronisław KOMOROWSKI
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