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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 20 lutego 2009 r.

o obywatelstwie polskim

(druk nr 466)

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1974 r. O EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODACH

OSOBISTYCH (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.)

Art. 14.
1. Dane dotyczące zmiany stanu cywilnego 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.

1a. Do przekazywania danych dotyczących zmiany imienia lub nazwiska dokonanej na
podstawie ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr
220, poz. 1414) stosuje się przepisy tej ustawy.

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. (uchylony).
[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.]

<4. Zgłoszenia zmian w obywatelstwie dokonuje właściwy wojewoda i minister
właściwy do spraw wewnętrznych. Dane o nabyciu lub utracie obywatelstwa
polskiego wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje
niezwłocznie do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego
osoby, której zmiana dotyczy.>

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
PESEL określonego w art. 44a ust. 1 pkt 2, jeżeli osoba, której zmiana danych dotyczy,
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nigdy nie posiadała miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
a numer PESEL został jej nadany.

USTAWA z dnia 13 lutego 1984 r. O FUNKCJACH KONSULÓW RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823, z późn. zm.)

Art. 25.
Konsul:

[1) wydaje decyzje o przyjęciu oświadczenia w sprawie wyboru i odzyskania
obywatelstwa polskiego;]

<1) sporządza protokół z przyjęcia oświadczenia o wyrażeniu zgody, o której
mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 i art. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o
obywatelstwie polskim (Dz. U. Nr ..., poz. ...);>

2) wydaje decyzje w sprawie uznania za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118, z 2001 r.
Nr 42, poz. 475 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz.
1090);

[3) przyjmuje od osób zamieszkałych w okręgu konsularnym podania o nadanie przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelstwa polskiego oraz podania o
wyrażenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgody na zrzeczenie się
obywatelstwa polskiego.]

<3) przyjmuje od osób zamieszkałych w okręgu konsularnym wnioski o:
a) nadanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelstwa

polskiego,
b) przywrócenie obywatelstwa polskiego,
c) wyrażenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgody na zrzeczenie

się obywatelstwa polskiego.>


