
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 5 września 2008 r.

o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 242)

USTAWA 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)

Art. 1.

1. Ustawa normuje sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych.

2. Ewidencja ludności polega na rejestracji danych o miejscu pobytu osób, o urodzeniach,
dotyczących obowiązku wojskowego, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i
nazwisk oraz o zgonach.

3. Dowód osobisty jest dokumentem:

1) stwierdzającym tożsamość osoby;

2) poświadczającym obywatelstwo polskie;

[3) uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich
Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących 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, uznających ten dokument za wystarczający do
przekraczania ich granicy.]

<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.>

[Art. 14.

1.  Dane dotyczące zmiany stanu cywilnego, imienia lub nazwiska oraz innych zmian w
aktach stanu cywilnego urząd stanu cywilnego przekazuje niezwłocznie do organu gminy
właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby, której dane dotyczą, a w
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przypadku braku miejsca pobytu stałego osoby - do organu właściwego ze względu na
ostatnie miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

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.

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 o zmianie organ gminy właściwy ze względu
na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy.

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 zmiana dotyczy.]

<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 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.>
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[Art. 37.

1. W dowodzie osobistym zamieszcza się:
1) nazwisko i imię (imiona) oraz imiona rodziców i nazwisko rodowe;

2) datę i miejsce urodzenia;

3)  adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku - zameldowania na
pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące; w przypadku braku zameldowania na
pobyt stały albo pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące, danych o adresie nie
zamieszcza się;

4) płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu;

5) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
(PESEL);

6) nazwę organu wydającego, datę wydania oraz termin ważności dowodu osobistego.

2. Dowód osobisty zawiera również zdjęcie i podpis jego posiadacza.

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

<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.>

[Art. 40.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

1) zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym;

2) uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej
ustalenie tożsamości osoby;
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3) upływu terminu ważności dowodu osobistego.]

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

1) zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym;
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.>

[Art. 42.

1. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym
najbliższy organ gminy. Organ ten wydaje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego,
ważne do czasu wydania nowego dokumentu.

2. W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy
niezwłocznie zawiadomić o tym organ gminy, któremu złożono wniosek o wydanie
nowego dowodu osobistego, jeżeli w miejsce zgłoszonego jako utracony nie został jeszcze
wydany nowy dokument.

3. W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, w miejsce którego wydano już nowy
dowód osobisty, lub cudzego dowodu osobistego, należy niezwłocznie złożyć znaleziony
dokument najbliższemu organowi gminy.

Art. 43.

Dowód osobisty podlega obowiązkowi zwrotu w razie:

1) utraty obywatelstwa polskiego;

2) zgonu posiadacza dowodu osobistego; obowiązek zwrotu dowodu osobistego ciąży w
tym przypadku na osobach obowiązanych do zgłoszenia zgonu stosownie do
przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.

Art. 44.

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór dowodu osobistego oraz tryb
postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty.]

<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
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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;
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,



- 6 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

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

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

Rozdział 8a

[Prowadzenie ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych]

<Prowadzenie ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów
osobistych>

Art. 44a.

1. [Ewidencję ludności prowadzi się w systemie informatycznym na podstawie danych
osobowych zgłoszonych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego oraz zgłoszeń, o
których mowa w art. 14 oraz w art. 17, w formie:] <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:>

1) zbiorów meldunkowych jako:

a) zbioru danych stałych mieszkańców,

b) zbioru danych byłych mieszkańców,

c)  zbioru danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt
czasowy trwający ponad 3 miesiące,

d)  zbioru danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt
czasowy trwający do 3 miesięcy,

2) zbioru danych osobowych PESEL, zwanego dalej "zbiorem PESEL", uzyskanych w
związku z nadawaniem numeru PESEL na podstawie zbiorów meldunkowych, o
których mowa w pkt 1 lit. a-c.

2. W zbiorze danych stałych mieszkańców gromadzone są następujące ich dane:

1) nazwisko i imiona;

2) nazwisko rodowe;

3) nazwiska i imiona poprzednie;

4) imiona i nazwiska rodowe rodziców;

5) data i miejsce urodzenia;

6) stan cywilny;

7) numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził;

8) płeć;
9) numer PESEL;

10) obywatelstwo (data nabycia obywatelstwa polskiego, data utraty obywatelstwa
polskiego);

11) imię i nazwisko rodowe małżonka oraz jego numer PESEL;

12) data zawarcia związku małżeńskiego, numer aktu małżeństwa i oznaczenie urzędu
stanu cywilnego, który ten akt sporządził, data rozwiązania związku małżeńskiego,
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sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, data zgonu małżonka,
numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził;

13) adres i data zameldowania na pobyt stały;

14) poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem okresu
zameldowania;

15)  adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące wraz z
określeniem okresu zameldowania;

16) tryb wymeldowania;

17) stopień wojskowy, nazwa, seria i numer wojskowego dokumentu osobistego oraz
oznaczenie wojskowej komendy uzupełnień, w której ewidencji osoba pozostaje, lub
potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych;

18) seria i numer aktualnego dowodu osobistego oraz serie i numery poprzednich
dowodów osobistych, daty ich wydania i daty ważności oraz oznaczenie organów
wydających;

19)  seria i numer karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na
osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot
Europejskich, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem
statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, data jej wydania, data ważności oraz
oznaczenie organu, który ją wydał;

20)  seria i numer dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu, data wydania,
data ważności oraz oznaczenie organu, który go wydał,

21)  seria i numer karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
data wydania, data ważności oraz oznaczenie organu, który ją wydał.

3. W zbiorze danych byłych mieszkańców gromadzone są:
1) ich dane, o których mowa w ust. 2;

2) data wymeldowania;

3) data zgonu oraz numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który akt
sporządził.

4. W zbiorze danych osób, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, gromadzone są:
1) dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6, 9-11, 13, 15 i 17-21;

2)  seria i numer karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, data jej wydania, data ważności oraz oznaczenie
organu, który ją wydał;

3)  data wydania, seria i numer zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii
Europejskiej oraz oznaczenie organu, który je wydał,

4)  seria i numer karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, data
wydania, data ważności oraz oznaczenie organu, który ją wydał,

5) seria i numer tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca, data jego
wydania, data ważności oraz oznaczenie organu, który je wydał.

5. W zbiorze danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, gromadzone są:
1) dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 5, 13, 18, 19-21 i w ust. 4 pkt 2-5;

2) adres pobytu czasowego oraz zamierzony czas jego trwania.
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6.  W zbiorze meldunkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, zamieszcza się także datę
przekroczenia granicy zgłoszoną przez cudzoziemca przy dopełnianiu obowiązku
meldunkowego.

7. W zbiorze PESEL gromadzone są dane, o których mowa w ust. 2, ust. 3 pkt 3 i ust. 4 pkt
2-5.

Art. 44b.

[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 informatycznym.]

<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.>

2. W zbiorze, o którym mowa w ust. 1, gromadzi się następujące dane osobowe:

1) nazwisko i imię;
2) imiona rodziców;

3) datę i miejsce urodzenia;

4) adres miejsca pobytu stałego;

5) datę przybycia i zamierzony czas trwania pobytu;

6) oznaczenie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a
w tym numer i serię, datę jego wydania, datę ważności oraz oznaczenie organu, który
go wydał.

Art. 44c.

[1. Organy prowadzące ewidencję ludności są obowiązane do bezzwłocznej aktualizacji
każdej zmiany danych osobowych zawartych w zbiorach meldunkowych, w zbiorze
PESEL oraz w ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.]

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

2. Dane do aktualizacji zbioru PESEL przekazuje się na nośniku magnetycznym lub w
drodze teletransmisji w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu
informatycznego.

3. Wojskowi komendanci uzupełnień obowiązani są do bezzwłocznej aktualizacji danych
dotyczących obowiązku wojskowego.

[Art. 44e.

1. Gminy, na podstawie danych zgłoszonych przy ubieganiu się o wydanie lub wymianę
dowodu osobistego, prowadzą ewidencję wydanych i utraconych dowodów osobistych.

2. Ewidencję, o której mowa w ust. 1, prowadzi się w formie informatycznej, a dane
osobowe z tej ewidencji mogą być przetwarzane metodami informatycznymi.

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera następujące dane osobowe:

1) nazwisko i imiona;

2) poprzednie imiona i nazwiska;
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3) nazwisko rodowe;

4) imiona i nazwiska rodowe rodziców;

5) datę i miejsce urodzenia;

6) numer PESEL;

7) wzrost;

7a) kolor oczu;

8) płeć;
9) fotografię i podpis osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego;

10)  adres miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące;

11) numer i serię aktualnego i poprzednich dowodów osobistych, a w tym daty ich
wydania, daty ważności oraz oznaczenie organu, który je wydał.

4.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi ogólnokrajową ewidencję wydanych
i utraconych dowodów osobistych.

5. Ewidencję, o której mowa w ust. 4, prowadzi się w systemie informatycznym, gromadząc
dane określone w ust. 3.

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

7.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb
przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów
osobistych, uwzględniając terminy i formy przekazywania danych.

Art. 44f.

Dane do ogólnokrajowej ewidencji wydanych i utraconych 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.]

<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.

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;
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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.>

Rozdział 8b

[Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji
wydanych i utraconych dowodów osobistych]

<Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru
PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych>

Art. 44g.

[1. Organy prowadzące zbiory meldunkowe, zbiór PESEL oraz ewidencję wydanych i
utraconych dowodów osobistych, na pisemny wniosek zainteresowanej osoby, są
zobowiązane wydać, w formie zaświadczenia, pełny odpis przetworzonych danych
dotyczących tej osoby.]

<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.>
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2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, może mieć formę wydruku z aktualnego
programu informatycznego.

[Art. 44h.

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

1) organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze;

2)  organom Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 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) (uchylony);

2) osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny;

3) 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;

4) 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 utraconych
dowodów osobistych udostępnia się, z zastrzeżeniem ust. 5, na pisemny wniosek
zainteresowanego podmiotu.

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. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się na formularzu.

6.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór
formularza wniosku, uwzględniając zakres danych objętych wnioskiem oraz cel
udostępniania danych.

7. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane można udostępniać za pomocą urządzeń
teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego 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;

3) uzyskanie danych jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań
albo prowadzonej działalności.
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8. Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji
wydanych i utraconych dowodów osobistych następuje:

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

2) dla podmiotów, o których mowa w ust. 2 - odpłatnie.

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

10. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za udostępnienie
danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych
dowodów osobistych oraz warunki i sposób ich wnoszenia. Rozporządzenie powinno
określać zróżnicowaną wysokość opłat w zależności od zakresu udostępnianych danych
oraz celu i częstotliwości ich udostępniania w taki sposób, aby pokrywały one koszty
udostępnienia tych danych.

Art. 44i.

1. Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów
osobistych udostępnia organ gminy.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do województwa udostępnia wojewoda.

3.  Dane ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i utraconych 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. Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych osobowych przysługuje odwołanie.]

<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;
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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;

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.
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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.

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.>

<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.
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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:
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.>

Art. 45.

1. Dowód osobisty wydaje właściwy organ gminy. W rozumieniu niniejszej ustawy organem
gminy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

2. Właściwość miejscową organu, o którym mowa w ust. 1, ustala się według miejsca
pobytu stałego osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, a w razie braku
takiego miejsca - według ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby.

3. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu w sposób wskazany w ust. 2,
dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.
st. Warszawie.

<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.>

Art. 46.

1. [Ewidencja ludności jest prowadzona w systemie informatycznym przez:] <Ewidencja
ludności jest prowadzona w systemie teleinformatycznym przez:>

1)  ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w formie zbioru PESEL;

2) wojewodę - w formie wojewódzkich zbiorów meldunkowych, określonych w art. 44a
ust. 1 pkt 1 lit. a-c;

3) organy gminy - w formie gminnych zbiorów meldunkowych.

2. Zbiór, o którym mowa w art. 44b, prowadzi kierownik zakładu lub osoba przez niego
upoważniona.
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Art. 51.

[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 utraconych 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 utraconych dowodów osobistych, a także
zakres danych zgłaszanych przy zameldowaniu i objętych wnioskiem o nadanie numeru
PESEL oraz danych niezbędnych do ustalenia obowiązku wojskowego.]

<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.>

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób zameldowania oraz
wymeldowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, a także sposób prowadzenia
ewidencji ludności w budynkach pozostających w zarządzie organów wojskowych,
uwzględniając potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia ochrony informacji
niejawnych.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może w celu zapewnienia porządku i
bezpieczeństwa publicznego, a także zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożenia
bezpieczeństwa państwa wprowadzić, w drodze rozporządzenia, na czas określony
obowiązek zameldowania się z chwilą przybycia do danej miejscowości oraz obowiązek
zgłoszenia wyjazdu z danej miejscowości, uwzględniając określenie szczegółowego
sposobu i terminu zameldowania osób oraz zakres danych, jakie powinny być zgłoszone
przy zameldowaniu lub wymeldowaniu.

[Art. 55.

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,

4) nie zawiadamia o znalezieniu dowodu osobistego w przypadku, o którym mowa w
art. 42 ust. 2,
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5) nie zwraca znalezionego dowodu osobistego w przypadku, o którym mowa w art. 42
ust. 3,

podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny.]

<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.>

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. O OPŁACIE SKARBOWEJ (Dz. U. Nr 225, poz.

1635, z późn. zm.)

Część  Przedmiot opłaty skarbowej  Stawka  Zwolnienia

1  2  3  4
II.  Wydanie zaświadczenia

 1. Zaświadczenia, w tym również
odpisy dokumentów, wydawane przez
urzędy stanu cywilnego oraz archiwa
państwowe:

 1) odpis wydawany z akt stanu
cywilnego, dotyczący obywateli
polskich przebywających za granicą,

 1) zaświadczenie stwierdzające, że
obywatel polski lub zamieszkały na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej cudzoziemiec niemający
obywatelstwa żadnego państwa,
zgodnie z prawem polskim, może
zawrzeć małżeństwo za granicą

 38 zł  przeznaczony wyłącznie na potrzeby
polskich przedstawicielstw
dyplomatycznych lub urzędów
konsularnych
2) odpisy skrócone:
a) wydawane w sprawach dokumentów
stwierdzających tożsamość

 2) odpis zupełny aktu stanu
cywilnego

 33 zł  b) wydawane bezpośrednio po
sporządzeniu aktu stanu cywilnego -
w liczbie 3 egzemplarzy;
zwolnienie to przysługuje również
cudzoziemcom, którym udzielono
zezwolenia na osiedlenie się lub
nadano status uchodźcy w
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
obywatelom tych państw obcych, z
którymi Rzeczpospolita Polska
zawarła odpowiednie porozumienia

 3) odpis skrócony aktu stanu
cywilnego

 22 zł

 4) zaświadczenie o dokonanych w
księgach stanu cywilnego wpisach

 24 zł
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lub o ich braku oraz zaświadczenie
o zaginięciu lub zniszczeniu księgi
stanu cywilnego

 5) pozostałe zaświadczenia  26 zł

 [2. Pełny odpis przetworzonych
danych osobowych ze zbiorów
meldunkowych, zbioru PESEL oraz
ewidencji wydanych i utraconych
dowodów osobistych]

<2. Pełny odpis przetworzonych
danych osobowych ze zbiorów
meldunkowych, zbioru PESEL
oraz ewidencji wydanych
i unieważnionych dowodów
osobistych.>

 17 zł

 3. Zaświadczenie wydawane przez
wojskowego komendanta uzupełnień,
stwierdzające odbycie służby
wojskowej przez osoby stale
przebywające za granicą

 46 zł

 4. Poświadczenie zgodności
duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu
lub kopii, dokonane przez organy
administracji rządowej lub
samorządowej lub archiwum
państwowe, od każdej pełnej lub
zaczętej stronicy

 5 zł  poświadczenie zgodności odpisu,
kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa
niepodlegającego opłacie skarbowej
lub od niej zwolnionego

  5. Legalizacja dokumentu  26 zł

 6. Wydanie Apostille, o której
mowa w Konwencji znoszącej wymóg
legalizacji zagranicznych
dokumentów urzędowych, sporządzonej
w Hadze dnia 5 października 1961 r.
(Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938)

 60 zł

 7. Poświadczenie własnoręczności
podpisu

 9 zł

 8. Zaświadczenie o niezaleganiu w
podatkach lub stwierdzające stan
zaległości - od każdego egzemplarza

 21 zł

 9. Świadectwo dopuszczenia pojazdu
do przewozu niektórych materiałów
niebezpiecznych i świadectwo dla
środków transportu przeznaczonych
do przewozu szybko psujących się
artykułów żywnościowych

 132 zł

 10. Świadectwo:

 1) fitosanitarne dla roślin,
produktów roślinnych lub
przedmiotów wyprowadzanych z
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej do państw trzecich

 20 zł

 2) dla mieszanki materiału
siewnego - za każde zaświadczenie
dotyczące określonej partii

 21 zł

 11. Zaświadczenie potwierdzające
brak obowiązku uiszczenia podatku
od towarów i usług z tytułu

 160 zł
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przywozu nabywanych z terytorium
państwa członkowskiego Unii
Europejskiej innego niż terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej pojazdów,
które mają być dopuszczone do ruchu
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej

 12. Karta rejestracyjna broni
pneumatycznej lub broni pozbawionej
na stałe cech użytkowych

 82 zł  karta rejestracyjna wydawana
szkole

 13. Europejska Karta Broni Palnej  105 zł

 14. Zaświadczenie stwierdzające,
że obiekty budowlane i urządzenia
techniczne przeznaczone do
wykonywania określonej działalności
gospodarczej spełniają wymagania
określone w przepisach o ochronie
środowiska

 105 zł

 15. Zaświadczenie stwierdzające,
że na terenie, na którym położone
jest projektowane ekologiczne
gospodarstwo rolne, nie nastąpiło
przekroczenie dopuszczalnych stężeń
szkodliwych substancji
zanieczyszczających powietrze i
wodę

 105 zł

 16. Opinia potwierdzająca, że
pomieszczenia dostosowane do
prowadzenia działalności w zakresie
konfekcjonowania lub obrotu
środkami ochrony roślin i
przechowywania opakowań po środkach
ochrony roślin sklasyfikowanych
jako bardzo toksyczne spełniają
wymogi ochrony środowiska

 105 zł

 17. Zaświadczenie potwierdzające
nadanie numeru identyfikacji
podatkowej podmiotowi, który się
nim posługuje

 21 zł

 18. Zaświadczenie potwierdzające
zidentyfikowanie określonego
podmiotu na potrzeby transakcji
wewnątrzwspólnotowych na terytorium
państwa członkowskiego innym niż
terytorium kraju

 20 zł

 19. Zaświadczenie potwierdzające,
że podatnik jest zarejestrowany
jako podatnik VAT czynny lub
zwolniony

 21 zł

 20. Zaświadczenie stwierdzające,
że podatnik jest zarejestrowanym
podatnikiem podatku akcyzowego

 21 zł

 21. Pozostałe zaświadczenia  17 zł  1) zaświadczenie wydawane w
interesie publicznym

 2) zaświadczenie wydawane w
związku z ubieganiem się o wydanie
zezwolenia upoważniającego do
przekraczania granicy,
przewidzianego w umowach
międzynarodowych o ułatwieniach w
małym ruchu granicznym, w celach
służbowych lub w związku z
wykonywanymi czynnościami
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urzędowymi lub społecznymi

 3) zaświadczenie w sprawach
poszukiwania osób zaginionych w
czasie działań wojennych lub w
związku z tymi działaniami

 4) zaświadczenie w sprawie
ekshumacji, przewozu i sprowadzenia
zwłok lub szczątków zwłok ludzkich

 5) zaświadczenie w sprawie budowy
lub odbudowy obiektów budowlanych
zniszczonych albo uszkodzonych
wskutek działalności spowodowanej
ruchem zakładu górniczego lub klęsk
żywiołowych

 6) zaświadczenie w sprawie ulg dla
osób dotkniętych klęską żywiołową
lub wypadkiem losowym

 7) zaświadczenie dotyczące
scalania i zamiany gruntów,
wspólnot gruntowych, mienia
komunalnego i gminnego, służebności
gruntowych, rozgraniczenia
nieruchomości, sprzedaży i
dzierżawy nieruchomości rolnych
Skarbu Państwa, porządkowania
własności gospodarstw rolnych,
ochrony gruntów rolnych i leśnych,
melioracji użytków rolnych oraz
związane z realizacją przepisów o
reformie rolnej i osadnictwie

 8) zaświadczenie wydawane na
podstawie przepisów o hodowli
zwierząt gospodarskich

 9) potwierdzenie złożenia podania
oraz innych dokumentów składanych w
sprawach indywidualnych z zakresu
administracji publicznej

 10) zaświadczenie o nadaniu
statystycznego numeru
identyfikacyjnego

 11) zaświadczenie o wielkości
użytków rolnych gospodarstwa
rolnego, wydawane przez urzędy gmin
właściwe do pobierania podatku
rolnego

 12) zaświadczenie niezbędne do
uzasadnienia wniosku o udzielenie
pomocy z udziałów Unii Europejskiej

 13) zaświadczenie dla przesyłki
ziemniaków, potwierdzające, że
ziemniaki pochodzą z miejsca
produkcji uznanego za wolne od
grzyba Synchytrium endobioticum

 14) zaświadczenie potwierdzające,
że w partii bulw ziemniaka nie
stwierdzono występowania
Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus
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USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. O UDZIALE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W SYSTEMIE INFORMACYJNYM SCHENGEN ORAZ SYSTEMIE INFORMACJI

WIZOWEJ (Dz. U. Nr 165, poz. 1170)

Art. 3.

1. Uprawnienie do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego w celu
dokonywania wpisów danych SIS dotyczących:

1) osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu wydania ich na wniosek
państw obcych przysługuje sądowi lub prokuraturze;

2) osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu przekazania osoby
ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania przysługuje sądowi lub
prokuraturze;

3) świadków lub osób wezwanych do stawienia się przed sądami w związku z
postępowaniem karnym w celu poniesienia odpowiedzialności za czyny, za które są
ścigane, lub osób, wobec których powinien zostać wykonany wyrok w sprawie
karnej, lub osób wezwanych do stawienia się w celu odbycia kary pozbawienia
wolności, dla ustalenia miejsca ich pobytu przysługuje sądowi lub prokuraturze;

4) cudzoziemców, o których mowa w art. 134a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i
Nr 165, poz. 1170), przysługuje Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

5) osób zaginionych lub osób, które dla ich ochrony lub w celu zapobiegania
stwarzanym przez nie zagrożeniom powinny zostać oddane do właściwej placówki
opiekuńczej lub leczniczej, przysługuje Policji;

6) osób zaginionych, których miejsce przebywania należy ustalić, przysługuje Policji;

7) osób lub pojazdów, statków wodnych, statków powietrznych i kontenerów,
wprowadzonych w celu:

a) przeprowadzania niejawnego nadzorowania, którego celem jest ściganie
przestępstw oraz zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego,
przysługuje Policji, organom kontroli skarbowej lub Straży Granicznej,

b) przeprowadzania kontroli, której celem jest ściganie przestępstw oraz
zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, przysługuje Policji,
organom kontroli skarbowej, Straży Granicznej lub Służbie Celnej,

c) przeprowadzania niejawnego nadzorowania, którego celem jest zapobieganie
poważnym zagrożeniom wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa
państwa, przysługuje Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbie Wywiadu Wojskowego,

d) przeprowadzania kontroli, której celem jest zapobieganie poważnym
zagrożeniom wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa,
przysługuje Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego lub Służbie Wywiadu Wojskowego;
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[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 lub Służbie Celnej.]

<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.>

2. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego
spowodowanego przyczynami niezależnymi od danego organu, organy wymienione w
ust. 1 mogą dokonywać wpisów danych SIS za pośrednictwem centralnego organu
technicznego KSI.

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. O ZMIANIE USTAWY – PRAWO O NOTARIACIE

ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. Nr 181, poz. 1287)

[Art. 5.

W ustawie z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr
161, poz. 1688 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125) w art. 67 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia,
PESEL, miejsce zamieszkania zmarłego.".]


