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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 
Prezes Rady Ministrów  
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 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o ewidencji ludności wraz z projektami 
aktów wykonawczych. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu  
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

 

wz. WICEPREZES RADY MINISTRÓW 

 

(-) Waldemar Pawlak 



  Projekt  
 

        
 

U S T A W A 
 
 

z dnia                                         
 
 

o ewidencji ludności 
 
 
 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
 
 Art.1. Ustawa określa: 

1) zasady i sposób prowadzenia ewidencji ludności 
w Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) zakres i zasady rejestracji danych gromadzonych w rejestrze 
PESEL, rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania 
cudzoziemców; 

3) zasady i tryb nadawania numeru PESEL; 
4) zasady zgłaszania i rejestracji miejsca zamieszkania 

obywateli polskich i cudzoziemców; 
5) zasady udostępniania danych z rejestrów, o których mowa 

w pkt 2. 
 

Art. 2. Ewidencja ludności polega na rejestracji danych o urodzeniu, zmianie 
stanu cywilnego, zmianie imienia i nazwiska, obywatelstwie, miejscu zamieszkania, 
dokumentach tożsamości oraz zgonie. 

 
Art. 3. Ewidencja ludności prowadzona jest w formie elektronicznej 

w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, zwanym dalej 
„rejestrem PESEL”, w rejestrach mieszkańców oraz rejestrach zamieszkania 
cudzoziemców. 

 
Art. 4. Organy gminy wykonują zadania określone w ustawie jako zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej. 
 

Art. 5. Wojewoda jest organem wyższego stopnia w stosunku do organów 
gmin wydających rozstrzygnięcia administracyjne na podstawie ustawy. 
 

Rozdział 2 
 

Zakres i zasady rejestracji danych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców 
 



 
Art. 6. 1. Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych, o których mowa 

w art. 2, prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 
 
 2. Rejestr mieszkańców jest prowadzony zgodnie z właściwością miejscową 
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zwanego dalej „organem gminy”. 
 

Art. 7. 1. W rejestrze PESEL gromadzone są dane: 
 

1)  obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej;  

2)  obywateli polskich zamieszkujących poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z ubieganiem się o polski 
dokument tożsamości; 

3)  cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w związku z: 

a)  uzyskaniem prawa stałego pobytu przez 
obywatela państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym i obywatela Konfederacji 
Szwajcarskiej, 

b)  uzyskaniem prawa stałego pobytu przez członka 
rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym i obywatela Konfederacji 
Szwajcarskiej, 

c)  udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, 
d)  udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta   

długoterminowego Wspólnot Europejskich, 
e)  uzyskaniem statusu uchodźcy, 
f)  uzyskaniem ochrony uzupełniającej, 
g)  uzyskaniem azylu, 
h)  uzyskaniem zgody na pobyt tolerowany, 
i)  uzyskaniem ochrony czasowej; 

4) członków rodziny cudzoziemców zamieszkujących na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 3 lit. e i f. 

2. W rejestrze PESEL mogą być gromadzone dane osób, zobowiązanych na 
podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL. 

3. W rejestrze mieszkańców gromadzone są dane osób, o których mowa 
w ust. 1 i 2, które zgłosiły podstawowe lub dodatkowe miejsce zamieszkania 
w rozumieniu art. 24 i art. 25 ust. 2, na terenie danej gminy.  
 

Art. 8. W rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców gromadzone są 
następujące dane: 
 

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

 
3)  imiona i nazwiska rodowe rodziców; 

 
4)  data urodzenia; 

 
5)  miejsce urodzenia; 

 
6)  kraj urodzenia; 

 
7)  stan cywilny; 

 
8) numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, 

w którym ten akt został sporządzony; 
 

9) płeć; 
 

10)   numer PESEL; 
 

11)   obywatelstwo; 
 

12)   imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli 
został mu nadany; 

 
13)   data zawarcia związku małżeńskiego, numer aktu małżeństwa 

i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został 
sporządzony, data rozwiązania związku małżeńskiego, 
sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, 
sygnatura akt i oznaczenie sądu, który ustalił nieistnienie 
małżeństwa, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który unieważnił 
małżeństwo, data zgonu małżonka, numer jego aktu zgonu 
i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został 
sporządzony; 

 
14)   adres i data zarejestrowania podstawowego miejsca 

zamieszkania;  
 

15)   kraj miejsca zamieszkania; 
 

16)   kraj poprzedniego miejsca zamieszkania; 
 

17)   data wyrejestrowania podstawowego miejsca zamieszkania; 
 

18)   adres i data zarejestrowania dodatkowego miejsca 
zamieszkania, data upływu deklarowanego terminu pobytu; 

 
19)   data wyrejestrowania dodatkowego miejsca zamieszkania; 
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20)   data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 
trwającego dłużej niż 6 miesięcy i wskazanie kraju wyjazdu; 

 
21)   data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 

trwającego dłużej niż 6 miesięcy; 
 

22)   seria, numer i data ważności ostatnio wydanego dowodu 
osobistego obywatela polskiego, oznaczenie organu wydającego 
dokument; 

 
23)   seria, numer i data ważności paszportu obywatela polskiego; 

 
24)   seria, numer i data ważności dokumentu podróży cudzoziemca, 

a w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 7 ust. 1 
pkt  3 lit. a i b, ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo; 

 
25)  data upływu deklarowanego przez cudzoziemca terminu pobytu; 

 
26)   data zgonu lub data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu 

i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został 
sporządzony. 

 
 

Art. 9. 1. W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, gromadzi 
się  dane wyszczególnione w art. 8 pkt 1 – 23 i 26. 
 

2. W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2,  gromadzi się 
dane wyszczególnione w art. 8 pkt 1 – 11, 15 i 23. Wobec tych osób dane, o których 
mowa w art. 8 pkt 12, 13, 22 i 26,  gromadzi się, o ile są dostępne. 
 
 3. W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4, gromadzi się 
dane wyszczególnione w art. 8 pkt 1, 4, 6, 9 – 11, 14 – 17 i 24. Wobec tych osób 
dane, o których mowa w art. 8 pkt 3, 5, 7, 8, 12, 13, 18 – 21, 25 i 26, gromadzi się, 
o ile są dostępne. 
 
 4. W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 2, gromadzi się dane 
wyszczególnione w art. 8 pkt 1, 4, 6, 9 – 11, 15, 23 i 24. Wobec tych osób dane, 
o których mowa w art.  8 pkt  2, 3, 5, 7, 8, 12, 13 i 26, gromadzi się, o ile są 
dostępne. 
 

Art. 10. 1. Rejestracji  danych w rejestrze  PESEL dokonują: 
 

1)  kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia 
aktu urodzenia i dokonywania w nim zmian w zakresie danych, 
o których mowa w art. 8 pkt 1 – 11, 14 i 15; 

 
2)  kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia 

aktu małżeństwa i dokonywania w nim zmian w zakresie 
danych, o których mowa w art. 8 pkt 1, 7, 12 i 13; 
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3)  kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia 

aktu zgonu i dokonywania w nim zmian w zakresie danych, 
o których mowa w art. 8  pkt 7, 13, 17, 19 i 26; 

 
4)  kierownik urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję 

o zmianie imienia i nazwiska w zakresie danych, o których 
mowa w art. 8 pkt 1 i 2; 

 
5)  organ gminy właściwy do rejestracji podstawowego miejsca 

zamieszkania i dodatkowego miejsca zamieszkania obywatela 
polskiego w zakresie danych, o których mowa w art. 8  
pkt14 – 21; 

 
6)  wojewoda właściwy ze względu na podstawowe miejsce 

zamieszkania w zakresie danych, o których mowa w art. 8  
pkt 11; 

 
7)  organ gminy właściwy do wydania dowodu osobistego 

w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 22; 
 

8)  organy właściwe do wydania paszportu w zakresie danych, 
o których mowa w art. 8 pkt 23; 

 
9)  organ gminy właściwy do rejestracji podstawowego miejsca 

zamieszkania i dodatkowego miejsca zamieszkania 
cudzoziemca, któremu nadano numer PESEL w zakresie 
danych, o których mowa w art. 8 pkt 1, 3 – 7, 9 – 12, 14 – 21 
i  24 – 26; 

 
10)  organ gminy właściwy do złożenia wniosku o nadanie numeru 

PESEL, w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 2 
w  zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 – 13, 15  
i 22 – 24. 

 
2. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 9 i 10, przekazują dane do rejestru 

PESEL za pośrednictwem rejestru mieszkańców. 
 

3. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 4 i 6 – 8, przekazują dane do 
rejestru PESEL za pośrednictwem rejestrów centralnych gromadzących dane 
dotyczące rejestracji stanu cywilnego, dowodów osobistych, paszportów 
i  obywatelstwa. 

 
4. Dane z rejestru PESEL są przekazywane do rejestrów mieszkańców oraz 

do rejestrów centralnych, o których mowa w ust. 3. 
 

5. Organy, o których mowa w ust. 1, rejestracji danych dokonują niezwłocznie, 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku braku 
bezpośredniego dostępu do rejestrów spowodowanego przyczynami niezależnymi od 
organu, rejestracji dokonuje się nie później niż w terminie 2 dni roboczych. 
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6. W przypadku braku możliwości przekazania danych w sposób wskazany 

w  ust. 5, organ przekazuje dane w formie pisemnej w celu rejestracji, w terminie nie 
dłuższym niż 4 dni robocze od dnia, w którym powstał obowiązek ich rejestracji. 

 
7. Przy rejestracji zmiany danych, o których mowa w art. 8, należy podać datę 

zmiany danych oraz oznaczenie organu lub sądu, z którego działania wynika 
dokonana zmiana. Dotychczasowych danych nie usuwa się z rejestru, z wyłączeniem 
danych wymienionych w art. 8 pkt 22 i 23. 

 
8. Podstawę rejestracji danych cudzoziemca stanowi ważny dokument 

podróży, a w przypadku cudzoziemca, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a, 
również inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo. 

 
Art. 11. 1. Organy, o których mowa w art. 10 ust. 1, dokonują z urzędu kontroli 

zgodności danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców 
w  oparciu o posiadane dokumenty. 
 

2. Kontrola zgodności danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach 
mieszkańców ze stanem faktycznym może zostać przeprowadzona na wniosek 
osoby, której dane są zawarte w tych rejestrach. W stosunku do osób 
nieposiadających zdolności do czynności prawnych wniosek składa przedstawiciel 
ustawowy lub opiekun prawny. 
 
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się do organu gminy właściwego 
do rejestracji podstawowego miejsca zamieszkania w formie pisemnej lub w formie 
dokumentu elektronicznego środkami komunikacji elektronicznej, na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, 
poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817). 
 

4. Organ, który stwierdzi niezgodność danych zawartych w rejestrze PESEL 
lub w rejestrze mieszkańców z posiadanymi dokumentami, powiadamia o tym organ, 
który na podstawie art. 10 ust. 1 jest właściwy do rejestracji tych danych, w celu 
usunięcia niezgodności. 
 

Art. 12. 1. Dane, o których mowa w art. 8 pkt  6, 16, 20 i 21, gromadzone są 
na podstawie oświadczenia osoby, której dane dotyczą, złożonego przed organem 
gminy właściwym do zarejestrowania podstawowego miejsca zamieszkania lub do 
złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL.  
 
 2. Dane, o których mowa w art. 8 pkt 6, dotyczące osób ubiegających się za 
granicą o wydanie polskiego paszportu gromadzone są na podstawie oświadczeń 
tych osób złożonych przed konsulem. 
 
 3. Dane, o których mowa w art. 8 pkt 6, dotyczące osób urodzonych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kierownik urzędu stanu cywilnego rejestruje 
z  urzędu. 
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Art. 13. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, uwzględniając potrzebę 
zapewnienia ochrony danych osobowych oraz różnice w zapisach imion i nazwisk 
cudzoziemców w różnych alfabetach, określi, w drodze rozporządzenia: 

 
1) tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach 

mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców 
z  uwzględnieniem przypadków szczególnych; 

 
2) tryb przekazywania danych pomiędzy rejestrami mieszkańców 

a  rejestrem PESEL; 
 

3) tryb postępowania wyjaśniającego i usuwania niezgodności danych, 
o których mowa w art. 11, w przypadku ich stwierdzenia; 

 
4) sposób zapisu i gromadzenia w rejestrach danych o imionach 

i  nazwiskach cudzoziemców. 
 

Art. 14. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, uwzględniając potrzebę 
zapewnienia ochrony danych osobowych, określi, w drodze rozporządzenia, tryb 
i  terminy przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami 
centralnymi, o których mowa w art. 10 ust. 3. 
 
 

Rozdział 3  
 

Zasady i tryb nadawania numeru  PESEL 
 
 

Art. 15. 1. Osobie, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrze 
mieszkańców, nadaje się numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego 
Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej „numerem PESEL”. 
 

2. Numer PESEL jest to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie 
identyfikujący osobę fizyczną, zawierający datę urodzenia, numer porządkowy, 
oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną: 

 
1) data urodzenia zawarta jest w pierwszych sześciu cyfrach 

w  następującej kolejności: dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, 
miesiąc urodzenia wraz z zakodowanym stuleciem urodzenia oraz 
dzień urodzenia; 
 

2) stulecie urodzenia kodowane jest poprzez dodanie do liczby 
oznaczającej miesiąc urodzenia: 

 
a) liczby 80 – w przypadku osób urodzonych w latach 

1800 – 1899, 
b) liczby 0 – w przypadku osób urodzonych w latach 

1900 – 1999, 
c) liczby 20 – w przypadku osób urodzonych w latach 

2000 – 2099, 
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d) liczby 40 – w przypadku osób urodzonych w latach 
2100 – 2199, 

e) liczby 60 – w przypadku osób urodzonych w latach 
2200 – 2299; 

 
 3) w przypadku liczb oznaczających rok, miesiąc lub dzień, będących 

liczbami jednocyfrowymi, liczbę tę poprzedza się cyfrą „0”, 
z  zastrzeżeniem zasady określonej w pkt 2; 

 
 4) numer porządkowy osoby zawarty jest w cyfrach od siódmej do 

dziesiątej, przy czym ostatnia cyfra numeru porządkowego zawiera 
oznaczenie płci: cyfrę parzystą (w tym „0”) dla kobiet, a cyfrę 
nieparzystą dla mężczyzn; 

 
 5) jedenasta cyfra numeru PESEL jest liczbą kontrolną umożliwiającą 

elektroniczną kontrolę poprawności nadanego numeru 
identyfikacyjnego. 

 
Art. 16.  1. Numer PESEL jest nadawany z urzędu. 
 
2. Osobie, o której mowa w art. 7 ust. 2, numer PESEL nadaje się na jej 

wniosek. 
 

 3. Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych. 
 

4. Nadanie numeru PESEL jest czynnością materialno-techniczną. 
 

 
Art. 17. 1. O nadanie numeru PESEL z urzędu występują: 

 
1)  kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia 

– w stosunku do dzieci osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 
i 3, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 
2) organ gminy właściwy dla rejestracji podstawowego miejsca 

zamieszkania – w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 
ust. 1 pkt 1, 3 i 4, za wyjątkiem dzieci, o których mowa w pkt 1; 

 
3) organ wydający polski dokument tożsamości – w stosunku do 

osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2; 
 

4) organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta 
stołecznego Warszawy – w stosunku do osób, dla których nie 
można ustalić organu właściwego w sposób wskazany w pkt 1, 2 
i 3.  

 
2. W celu nadania numeru PESEL organy wskazane w ust. 1 przekazują, do 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych, dane o których mowa w art. 8  
pkt 1 – 9, 11 – 15 i 22 – 24, z uwzględnieniem art. 9. 
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 Art. 18. 1. Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru 
PESEL od osoby, o której mowa w art. 7 ust. 2, jest organ gminy właściwy do 
rejestracji podstawowego miejsca zamieszkania, a w przypadku braku 
podstawowego miejsca zamieszkania organ gminy właściwy dla siedziby 
pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – organ gminy 
właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. 

 
2. Wniosek o nadanie numeru PESEL zawiera wskazanie podstawy prawnej 

oraz udokumentowane dane, o których mowa w art. 8 pkt 1 – 9, 11 – 13, 15  
i  22 – 24, z uwzględnieniem art. 9. 
 
          3. Wniosek niespełniający wymogów, o których mowa w ust. 2, pozostawia się 
bez rozpoznania, o czym powiadamia się wnioskodawcę.  
 

Art. 19. 1. Numer PESEL jest zmieniany w przypadku: 
 

1) sprostowania daty urodzenia; 
 
2) zmiany płci; 

 
3) nadania numeru PESEL na skutek omyłki organu administracji 

publicznej mającej wpływ na numer PESEL lub wprowadzenia 
w  błąd organu administracji publicznej co do tożsamości osoby. 

 
 2. Przepisy art. 16, 17 i 18 ust. 1  stosuje się odpowiednio. 
 
 3. Wniosek o zmianę numeru PESEL z innych przyczyn niż te, o których mowa 
w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania, o czym powiadamia się wnioskodawcę. 
 

Art. 20. 1. Dane niezbędne do nadania lub zmiany numeru PESEL 
przekazywane są niezwłocznie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku braku 
bezpośredniego dostępu do rejestrów spowodowanego przyczynami niezależnymi od 
organu, przekazanie danych następuje nie później niż w terminie 2 dni roboczych od 
dnia ich uzyskania. 

 
2. W przypadku braku możliwości przekazania danych w sposób wskazany 

w  ust. 1, organ przekazuje dane w formie pisemnej w celu nadania lub zmiany 
numeru PESEL, w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia ich uzyskania. 
 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych nadaje lub zmienia numer 
PESEL niezwłocznie po uzyskaniu danych niezbędnych do jego nadania lub zmiany. 

 
Art. 21. Organ, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL 

powiadamia  osobę o nadaniu lub zmianie tego numeru.  
 

Art. 22. 1. Raz nadany numer PESEL nie może być ponownie nadany innej 
osobie. 
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 2. Osoba, której zmieniono numer PESEL, nie może posługiwać się 
poprzednio nadanym numerem PESEL. 

 
Art. 23. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, uwzględniając potrzebę 

zapewnienia ochrony danych osobowych oraz ograniczony zakres danych 
cudzoziemców gromadzonych w rejestrze PESEL, określi, w drodze rozporządzenia: 

 
1) wzór wniosku o nadanie numeru PESEL; 
 
2) wzór wniosku o zmianę numeru PESEL; 

 
3) formę i tryb powiadomienia o nadaniu lub zmianie numeru 

PESEL, w tym wzór powiadomienia; 
 

4) tryb postępowania z danymi osób, którym sporządzono nowy akt 
urodzenia; 

 
5) sposób obliczania liczby kontrolnej, o której mowa w art. 15 

ust.  2. 
 

Rozdział 4 
 

Zasady zgłaszania i rejestracji miejsca zamieszkania obywateli polskich 
 
 

Art. 24. 1. Podstawowym miejscem zamieszkania osoby podlegającym 
rejestracji jest miejsce oznaczone adresem, w którym koncentrują się jej więzi 
osobiste oraz najczęściej spędza codzienny czas wolny od pracy i do którego zwykle 
powraca niezależnie od czasowych nieobecności związanych w szczególności 
z  wypoczynkiem, odwiedzinami u krewnych i przyjaciół, nauką, wykonywaniem pracy 
lub leczeniem. 

 
2. Podstawowym miejscem zamieszkania osób zatrudnionych na statkach 

żeglugi śródlądowej, żeglugi morskiej i osób zamieszkujących w związku 
z  wykonywaniem pracy w ruchomych urządzeniach mieszkalnych, jeżeli nie 
posiadają podstawowego miejsca zamieszkania w rozumieniu ust. 1, jest siedziba 
pracodawcy zatrudniającego tę osobę. 

 
 Art. 25. 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zgłasza podstawowe miejsce zamieszkania najpóźniej w 30 dniu, licząc od 
dnia przybycia do tego miejsca. 

2. Obywatel polski, który ma zarejestrowane podstawowe miejsce 
zamieszkania, może zgłosić dodatkowe miejsce zamieszkania, 
w  szczególności jeżeli przebywa w nim w związku z wykonywaniem pracy 
zawodowej, nauką lub leczeniem. 

 
3. Obywatel polski, zgłaszając dodatkowe miejsce zamieszkania, może 

wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu. 
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4. Równocześnie osoba może mieć zarejestrowane jedno podstawowe 
miejsce zamieszkania i jedno dodatkowe miejsce zamieszkania. 
 

Art. 26. 1. Zgłoszenia podstawowego miejsca zamieszkania lub dodatkowego 
miejsca zamieszkania dokonuje się pisemnie na formularzu w organie gminy 
właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, 
przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport. 
 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w formie dokumentu 
elektronicznego środkami komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych 
w  ustawie z dnia 7 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne. Zgłoszenie dokonane w tej formie nie wymaga 
przedstawienia dowodu osobistego lub paszportu. 
 

3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, w stosunku do osób nieposiadających 
zdolności do czynności prawnych dokonuje ich przedstawiciel ustawowy lub opiekun 
prawny. 

4. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonać przez pełnomocnika. 
5. Osoba, która podaje nieprawdziwe dane lub zataja dane w zgłoszeniu, 

o  którym mowa w ust. 1, podlega odpowiedzialności na podstawie art. 233 § 6 
w  związku z § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 
poz.  553, z późn. zm.1)). 
 

Art. 27. 1. W formularzu zgłoszenia podstawowego miejsca zamieszkania 
zamieszcza się: 

1) nazwisko i imię (imiona); 
2) numer PESEL; 
3) miejsce urodzenia; 
4) kraj urodzenia; 
5) adres dotychczas zarejestrowanego podstawowego miejsca 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
6) kraj poprzedniego miejsca zamieszkania; 
7) adres nowego podstawowego miejsca zamieszkania; 
8) nazwisko i imię lub nazwę właściciela lokalu/osoby 

posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 
w  którym dokonuje się rejestracji podstawowego miejsca 
zamieszkania; 

9)  adres zamieszkania lub siedziby właściciela lokalu/osoby 
posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 
w  którym dokonuje się rejestracji podstawowego miejsca 
zamieszkania;  

10)  pouczenie o odpowiedzialności karnej za podanie 
nieprawdziwych danych lub zatajenie danych. 

                                                 
1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 

i Nr 83 poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, 
z  2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, 
z  2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, 
Nr  90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. 
Nr  190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, 
Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378 oraz z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056 
i Nr 173, poz. 1080. 

 
 

11



 
2. W formularzu zgłoszenia dodatkowego miejsca zamieszkania zamieszcza 

się: 
1) nazwisko i imię (imiona); 
2) numer PESEL; 
3) miejsce urodzenia; 
4) adres podstawowego miejsca zamieszkania; 
5) adres dodatkowego miejsca zamieszkania; 
6) deklarowany okres pobytu; 
7) nazwisko i imię lub nazwę właściciela lokalu/osoby 

posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 
w  którym dokonuje się rejestracji dodatkowego miejsca 
zamieszkania; 

8) adres miejsca zamieszkania lub siedziby właściciela 
lokalu/osoby posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu, w którym dokonuje się rejestracji dodatkowego 
miejsca zamieszkania; 

9) adres dotychczas zarejestrowanego dodatkowego miejsca 
zamieszkania; 

10)  pouczenie o odpowiedzialności karnej za podanie 
nieprawdziwych danych lub zatajenie danych. 

 
Art. 28. 1. Organ, o którym mowa w art. 26 ust. 1, dokonuje rejestracji 

podstawowego miejsca zamieszkania lub dodatkowego miejsca zamieszkania 
niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do rejestrów 
spowodowanego przyczynami niezależnymi od organu, rejestracji dokonuje się nie 
później niż w terminie 2 dni roboczych. 

 
2.  W przypadku braku możliwości dokonania rejestracji w sposób wskazany 

w  ust. 1, organ przekazuje dane w formie pisemnej w celu rejestracji, w terminie nie 
dłuższym niż 4 dni robocze od dnia dokonania zgłoszenia. 

 
3. Rejestracji podstawowego miejsca zamieszkania w stosunku do dzieci 

osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, urodzonych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje z urzędu kierownik urzędu stanu cywilnego 
sporządzający akt urodzenia. Rejestracja podstawowego miejsca zamieszkania 
następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu zamieszkania rodziców 
lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa. 
 

4. Rejestracja podstawowego miejsca zamieszkania w szczególności 
potwierdza pobyt osoby w tym miejscu oraz służy ustaleniu adresu do doręczeń. 
 

5. W przypadku rejestracji dodatkowego miejsca zamieszkania, adresem do 
doręczeń jest adres dodatkowego miejsca zamieszkania. 
 

6. Rejestracja podstawowego oraz dodatkowego miejsca zamieszkania nie 
narusza praw osób posiadających tytuł prawny do lokalu, w którym dokonano 
rejestracji. 
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Art. 29. 1. Organ dokonujący rejestracji podstawowego miejsca zamieszkania 
wydaje osobie dokonującej zgłoszenia zaświadczenie o dokonanej rejestracji. 

2.  W przypadku dokonania zgłoszenia podstawowego miejsca zamieszkania 
w formie elektronicznej, osoba otrzymuje informację zwrotną o dokonaniu rejestracji.

3. Organ dokonujący rejestracji podstawowego miejsca zamieszkania 
przekazuje informację o dokonanej rejestracji właścicielowi lokalu lub osobie 
posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, o ile zgłoszenia nie 
dokonuje ta osoba. 

 
4. Organ dokonujący rejestracji dodatkowego miejsca zamieszkania 

przekazuje informację o dokonanej rejestracji właścicielowi lokalu lub osobie 
posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, o ile zgłoszenia nie 
dokonuje ta osoba. 

 
5.  Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się z urzędu. 

 
Art. 30. 1. Rejestracja nowego podstawowego miejsca zamieszkania skutkuje 

wyrejestrowaniem osoby z dotychczas zarejestrowanego podstawowego miejsca 
zamieszkania. 

 
2. Rejestracja nowego dodatkowego miejsca zamieszkania skutkuje 

wyrejestrowaniem osoby z dotychczas zarejestrowanego dodatkowego miejsca 
zamieszkania. 
 
 3. Osoba zgłasza opuszczenie zarejestrowanego dodatkowego miejsca 
zamieszkania, w celu jego wyrejestrowania, jeżeli nie zgłosiła nowego dodatkowego 
miejsca zamieszkania. 
 

4. Upływ deklarowanego okresu pobytu w zarejestrowanym dodatkowym 
miejscu zamieszkania skutkuje wyrejestrowaniem z tego miejsca. 
 

5. Rejestracja podstawowego miejsca zamieszkania w dotychczasowym 
zarejestrowanym dodatkowym miejscu zamieszkania skutkuje wyrejestrowaniem 
z  dotychczasowego zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania. 
 

Art. 31. 1. Osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinna zgłosić swój wyjazd celem 
wyrejestrowania dotychczasowego zarejestrowanego podstawowego i dodatkowego 
miejsca zamieszkania. 

2. Osoba, która wyjeżdża za granicę Rzeczypospolitej Polskiej na okres 
dłuższy niż 6 miesięcy, powinna zgłosić swój wyjazd oraz powrót. 

 
3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w organie gminy, 

który zarejestrował podstawowe miejsce zamieszkania albo w organie gminy, który 
zarejestrował dodatkowe miejsce zamieszkania, pisemnie na formularzu lub w formie 
dokumentu elektronicznego środkami komunikacji elektronicznej, na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne. 
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4. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, w stosunku do osób 
nieposiadających zdolności do czynności prawnych dokonuje przedstawiciel 
ustawowy lub opiekun prawny. 

5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, można dokonać przez 
pełnomocnika. 

6. Osoba, która podaje nieprawdziwe dane lub zataja dane w zgłoszeniu, 
o  których mowa w ust. 1 i 2, podlega odpowiedzialności na podstawie art. 233 § 6 
w  związku z § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

 
Art. 32. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie 

z  przepisami prawa o aktach stanu cywilnego zastępuje wyrejestrowanie osoby 
zmarłej z podstawowego i dodatkowego miejsca zamieszkania. 

 
Art. 33. 1. Organ właściwy do rejestracji podstawowego miejsca zamieszkania 

wydaje, z urzędu lub na wniosek osoby posiadającej interes prawny, decyzję 
w  sprawie wyrejestrowania podstawowego miejsca zamieszkania: 

1) osoby, która nie zamieszkała, w rozumieniu art. 24 ust. 1, pod 
wskazanym w zgłoszeniu adresem; 

2) osoby, która opuściła podstawowe miejsce zamieszkania i nie 
zgłosiła nowego podstawowego miejsca zamieszkania w terminie 
wskazanym w art. 25 ust. 1. 

2. Organ właściwy do rejestracji dodatkowego miejsca zamieszkania wydaje, 
z  urzędu lub na wniosek osoby posiadającej interes prawny, decyzję w sprawie 
wyrejestrowania dodatkowego miejsca zamieszkania: 

1) osoby, która nie zamieszkała, w rozumieniu art. 25 ust. 2, pod 
wskazanym w zgłoszeniu adresem; 

2) osoby, która opuściła dodatkowe miejsce zamieszkania i nie zgłosiła 
nowego dodatkowego miejsca zamieszkania lub nie wyrejestrowała 
dodatkowego miejsca zamieszkania. 

 
3. Dotychczas zarejestrowane dodatkowe miejsce zamieszkania osoby 

wyrejestrowanej prawomocną decyzją administracyjną z podstawowego miejsca 
zamieszkania staje się podstawowym miejscem zamieszkania tej osoby. 
 

Art. 34. Skutki niedokonania zgłoszenia podstawowego miejsca zamieszkania, 
w terminie określonym w art. 25 ust. 1, obciążają osobę, która nie dopełniła tej 
czynności. 

 
Art. 35. 1. Adres określa się przez podanie: 

1) w gminach, które uzyskały status miasta – nazwy miasta, 
ulicy, numeru domu i lokalu – jeżeli jest wydzielony, nazwy 
województwa oraz kodu pocztowego; 

2) w pozostałych gminach – nazwy miejscowości, ulicy, jeżeli 
w  miejscowości występuje podział na ulice, numeru domu 
i  lokalu – jeżeli jest wydzielony, nazwy gminy, nazwy 
województwa oraz kodu pocztowego. 

 
4. Adres, o którym mowa w ust. 1, w rejestrze PESEL, rejestrze mieszkańców 

oraz rejestrze zamieszkania cudzoziemców uzupełnia się o identyfikatory krajowego 
rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju. 
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Art. 36. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze 

rozporządzenia: 
 

1) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia podstawowego 
miejsca zamieszkania, 

2) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia dodatkowego 
miejsca zamieszkania, 

3) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wyrejestrowania 
dodatkowego miejsca zamieszkania, 

4) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wyjazdu za 
granicę oraz powrotu z zagranicy, 

5) wzór i sposób wypełniania zaświadczenia o dokonanej rejestracji 
podstawowego miejsca zamieszkania, 

6) sposób oraz termin informowania osoby dokonującej zgłoszenia 
podstawowego lub dodatkowego miejsca zamieszkania w formie 
elektronicznej o dokonaniu rejestracji, 

7) tryb oraz termin informowania właściciela lokalu/osoby posiadającej 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, o dokonanej rejestracji 
podstawowego lub dodatkowego miejsca zamieszkania osoby 
w  jego lokalu 

 
– uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony danych osobowych 
oraz możliwość sporządzania formularzy i zaświadczenia 
z  wykorzystaniem aktualnych danych z rejestru PESEL. 

 
 

Rozdział 5 
 

Zasady zgłaszania i rejestracji miejsca zamieszkania cudzoziemców 
 

Art. 37. 1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia 
o  Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zgłasza podstawowe  miejsce zamieszkania najpóźniej 
w  30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.  

2. Członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1, niebędący 
obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji 
Szwajcarskiej, zgłasza podstawowe miejsce zamieszkania najpóźniej w 30 dniu, 
licząc od dnia przybycia do tego miejsca.  

Art. 38. Cudzoziemcy niewymienieni w art. 37, przebywający na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, mają obowiązek zgłaszania podstawowego miejsca 
zamieszkania. Obowiązek ten powstaje najpóźniej z upływem 4 dnia, licząc od dnia 
przybycia do tego miejsca. 
 

Art. 39. 1. Od wykonywania obowiązku zgłoszenia podstawowego miejsca 
zamieszkania zwolnieni są, pod warunkiem wzajemności, szefowie i członkowie 
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personelu przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych państw 
obcych, łącznie z członkami ich rodzin pozostającymi z nimi we wspólnocie domowej, 
a także inne osoby na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych 
zwyczajów międzynarodowych, z wyjątkiem cudzoziemców mających podstawowe 
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
2. Cudzoziemcy, o których mowa w art. 38, zwolnieni są z obowiązku 

zgłoszenia podstawowego miejsca zamieszkania, jeżeli ich pobyt na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni. 
 

Art. 40. 1. Zgłoszenia podstawowego miejsca zamieszkania cudzoziemiec, 
o  którym mowa w art. 37 i 38, dokonuje osobiście na formularzu w urzędzie gminy 
właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje. 
Zgłoszenia w stosunku do osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych 
dokonuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. 

2. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 37, dokonując zgłoszenia 
podstawowego miejsca zamieszkania, przedstawia ważny dokument podróży lub 
inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, a w przypadku 
jeżeli jego pobyt będzie dłuższy niż 3 miesiące również dokument uprawniający do 
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydany na podstawie odrębnych 
przepisów. W przypadku niemożności okazania dokumentu uprawniającego do 
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza się możliwość przyjęcia 
oświadczenia o posiadaniu tego dokumentu. 

3. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 38, dokonując zgłoszenia 
podstawowego miejsca zamieszkania, przedstawia ważny dokument podróży oraz 
dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydany 
na podstawie odrębnych przepisów. 

4. Osoba, która podaje nieprawdziwe dane lub zataja dane w zgłoszeniu, 
o  którym mowa w ust. 1, podlega odpowiedzialności na podstawie art. 233 § 6 
w  związku z § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 
 

Art. 41. W formularzu zgłoszenia podstawowego miejsca zamieszkania 
cudzoziemca zamieszcza się: 

1) nazwisko i imię (imiona); 
2) numer PESEL, jeżeli został nadany; 
3) datę i miejsce urodzenia; 
4) płeć; 
5) kraj urodzenia; 
6) obywatelstwo;  
7) datę przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
8) adres dotychczas zarejestrowanego podstawowego miejsca 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  
9)  kraj poprzedniego miejsca zamieszkania; 
10)  adres nowego podstawowego miejsca zamieszkania; 
11)  deklarowany okres pobytu w zgłaszanym podstawowym miejscu 

zamieszkania; 
12)  datę ważności dokumentu uprawniającego do pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
13)  serię i numer dokumentu podróży lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo; 
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14)  nazwisko i imię lub nazwę właściciela lokalu/osoby posiadającej 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w którym dokonuje 
się rejestracji podstawowego miejsca zamieszkania;  

15)  adres zamieszkania lub siedziby właściciela lokalu/osoby 
posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 
w  którym dokonuje się rejestracji podstawowego miejsca 
zamieszkania;  

16)  pouczenie o odpowiedzialności karnej za podanie 
nieprawdziwych danych lub zatajenie danych. 

 
Art. 42. 1. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a – g i pkt 4, 

może zgłosić dodatkowe miejsce zamieszkania. Przepisy art. 25 ust. 2 i 3 oraz art. 40 
stosuje się odpowiednio. 

 
2. W formularzu zgłoszenia dodatkowego miejsca zamieszkania cudzoziemca 

zamieszcza się:  
 

1) nazwisko i imię (imiona); 
2) numer PESEL; 
3) datę i miejsce urodzenia; 
4) płeć; 
5) obywatelstwo;  
6) adres podstawowego miejsca zamieszkania;  
7) adres dodatkowego miejsca zamieszkania; 
8) deklarowany okres pobytu w zgłaszanym dodatkowym miejscu 

zamieszkania; 
9)  adres dotychczas zarejestrowanego dodatkowego miejsca 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
10)  datę ważności dokumentu uprawniającego do pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
11)  serię i numer dokumentu podróży lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo; 
12)  nazwisko i imię lub nazwę właściciela lokalu/osoby posiadającej 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w którym dokonuje 
się rejestracji dodatkowego miejsca zamieszkania;  

13) adres zamieszkania lub siedziby właściciela lokalu/osoby 
posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 
w  którym dokonuje się rejestracji dodatkowego miejsca 
zamieszkania;  

14)  pouczenie o odpowiedzialności karnej za podanie 
nieprawdziwych danych lub zatajenie danych. 

 
Art. 43. 1. W celu rejestracji podstawowego miejsca zamieszkania 

cudzoziemców, organ gminy prowadzi rejestr zamieszkania cudzoziemców. 
 

2. W rejestrze zamieszkania cudzoziemców gromadzi się dane, o których 
mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 – 13 i art. 42 ust. 2 pkt 7 i 8, dotyczące cudzoziemców, 
którzy zarejestrowali podstawowe lub dodatkowe miejsce zamieszkania na terenie 
danej gminy. 
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Art. 44. Organ gminy dokonuje rejestracji podstawowego miejsca 
zamieszkania cudzoziemca niewymienionego w art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a – g i pkt 4, na 
okres przez niego deklarowany, nie dłuższy jednak niż termin wynikający 
z  dokumentów uprawniających go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

 
Art. 45. 1. Cudzoziemiec, który opuszcza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przed upływem deklarowanego w zgłoszeniu terminu pobytu w podstawowym 
miejscu zamieszkania, jest obowiązany, najpóźniej w dniu wyjazdu, zgłosić ten fakt 
organowi właściwemu do rejestracji podstawowego miejsca zamieszkania w celu 
wyrejestrowania. 

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, cudzoziemiec dokonuje osobiście na 
formularzu, okazując dokument podróży. 

3. Osoba, która podaje nieprawdziwe dane lub zataja dane w zgłoszeniu, 
o  którym mowa w ust. 1, podlega odpowiedzialności na podstawie art. 233 § 6 
w  związku z § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

 
4. W formularzu zgłoszenia opuszczenia zarejestrowanego podstawowego 

miejsca zamieszkania cudzoziemca, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się: 
1) nazwisko i imię (imiona); 
2) numer PESEL; 
3) adres zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania; 
4) datę opuszczenia zarejestrowanego podstawowego miejsca 

zamieszkania; 
5) kraj wyjazdu; 
6) serię i numer dokumentu podróży;  
7) pouczenie o odpowiedzialności karnej za podanie 

nieprawdziwych danych lub zatajenie danych. 
Art. 46. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wzory formularzy: 
1) zgłoszenia podstawowego miejsca zamieszkania 

cudzoziemca, 
2) zgłoszenia dodatkowego miejsca zamieszkania 

cudzoziemca, 
3) zgłoszenia opuszczenia zarejestrowanego podstawowego 

miejsca zamieszkania cudzoziemca 
– uwzględniając możliwość tworzenia formularzy w języku obcym 
oraz kierując się potrzebą zapewnienia ochrony danych osobowych 
cudzoziemców.  
 

Art. 47. 1. W stosunku do cudzoziemców niewymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 3 
lit. a – g i pkt 4, przepisy art. 24 ust. 1, art. 28 ust. 1, 2 i 4, art. 29 ust. 1, 3 i 5, art. 30 
ust. 1, art. 32 , art. 33 ust. 1 oraz art. 35 stosuje się odpowiednio. 

 
2. W stosunku do cudzoziemców wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a – g 

i pkt 4, przepisy art. 24 ust. 1, art. 28 ust. 1, 2, 4, 5 i 6, art. 29 ust. 1 i ust 3 – 5 oraz 
art. 30 – 35 stosuje się odpowiednio. 
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Rozdział 6 
 

Udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów 
zamieszkania cudzoziemców 

 
 

Art. 48. 1. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, umożliwia 
się wgląd do rejestru w zakresie danych dotyczących tej osoby, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, po uwierzytelnieniu jej na zasadach określonych 
w  ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne. 

 
2. Organy prowadzące rejestr PESEL, rejestry mieszkańców oraz rejestry 

zamieszkania cudzoziemców, na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie 
dokumentu elektronicznego środkami komunikacji elektronicznej, na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, są obowiązane wydać zaświadczenie 
zawierające pełny odpis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby. 
Zaświadczenie jest przekazywane w  formie zgodnej z żądaniem wnioskodawcy. 

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, może mieć formę wydruku 
z  systemu teleinformatycznego.  

 
Art. 49. 1. Dane z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów 

zamieszkania cudzoziemców, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych 
zadań, udostępnia się następującym podmiotom: 

 
1) organom administracji publicznej, sądom, 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, strażom gminnym 
(miejskim) i komornikom sądowym; 

 
3) organom kontroli skarbowej oraz wywiadowi skarbowemu; 

 
4) państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz 

innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 
publicznych określonych w odrębnych przepisach; 

 
5) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. 

 
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, w celach badawczych, 

statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu 
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dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli 
ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; 

 
3) innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą 

interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem 
uzyskania zgody osób, których dane dotyczą. 

 
Art. 50. 1. Dane z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów 

zamieszkania cudzoziemców podmiotom, o których mowa w art. 49, udostępnia się 
na wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego 
środkami komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 
17  lutego 2005 r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne. Dane są przekazywane w formie zgodnej z żądaniem wnioskodawcy. 

 
2. Dane udostępnione na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie 

mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku. 
 
3. Organ rozpatrujący wniosek, o którym mowa w ust. 1, odmawia w drodze 

decyzji administracyjnej udostępnienia danych, jeżeli nie zostały spełnione warunki 
określone w art. 49. 
 

Art. 51. Podmiotom, o których mowa w art. 49 ust. 1, dane z rejestru PESEL, 
rejestrów mieszkańców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców udostępnia się za 
pomocą urządzeń teletransmisji danych po złożeniu jednorazowego, uproszczonego 
wniosku i wyrażeniu przez właściwy organ zgody, o której mowa w art. 54 ust. 1 
pkt  1, jeżeli spełnią łącznie następujące warunki: 

 
1) posiadają urządzenia lub systemy teleinformatyczne przeznaczone 

do komunikowania się pomiędzy uprawnionymi podmiotami 
a  rejestrem PESEL, umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej 
dane z rejestru, zakres oraz datę ich uzyskania; 

 
2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne właściwe dla 

przetwarzania danych osobowych, w szczególności 
uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych do przetwarzania 
danych osobowych i wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich 
uzyskania; 

 
3) uzyskanie danych tą drogą jest uzasadnione specyfiką lub zakresem 

wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności. 
 
Art. 52. 1. Podmiotom, o których mowa w art. 49 ust. 1, udostępnia się za 

pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, dane zawarte 
w  rejestrze PESEL. Warunkiem udostępniania danych w tym trybie jest złożenie 
jednorazowego wniosku, spełnienie łącznie wymagań określonych w art. 51 oraz 
uzyskanie zgody wydanej na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 1. 

 
 2. Podmiotom, o których mowa w art. 49 ust. 2 pkt 1, udostępnia się, w sposób 
i na warunkach określonych w ust. 1, dane dotyczące adresu. 
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3. Udostępnianie danych w drodze weryfikacji, o której mowa w ust. 1, polega 
na porównaniu przekazanych danych z danymi zawartymi w rejestrze PESEL. 
Wynikiem udostępniania danych w tym trybie jest potwierdzenie zgodności 
przekazanych danych albo raport niezgodności danych. 
 

Art. 53. 1. Dane z rejestru PESEL udostępnia minister właściwy do spraw 
wewnętrznych.  

 
2. Dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców 

udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry. 
 
Art. 54. 1. W sprawach o udostępnianie danych za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych, o której mowa w art. 51, właściwy organ w formie decyzji 
administracyjnej: 

1) wyraża zgodę na udostępnianie danych za pomocą 
urządzeń teletransmisji danych, po spełnieniu 
warunków określonych w art. 51; 

 
2) odmawia wyrażenia zgody na udostępnianie 

danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych 
albo cofa zgodę na ich udostępnianie za pomocą 
urządzeń teletransmisji danych, jeżeli nie zostały 
spełnione warunki określone w art. 51. 

 
2. W sprawach o udostępnianie danych za pomocą teletransmisji danych 

w  drodze weryfikacji, o której mowa w art. 52, minister właściwy do spraw 
wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej: 

 
1) wyraża zgodę na udostępnianie danych w drodze 

weryfikacji, po spełnieniu warunków określonych 
w  art. 49 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51; 

 
2) odmawia udostępniania danych w drodze 

weryfikacji danych albo cofa zgodę na ich 
udostępnianie w drodze weryfikacji, jeżeli nie 
zostały spełnione warunki określone w art. 49 ust. 2 
pkt 1 lub art. 51. 

 
3. Decyzja o cofnięciu zgody na udostępnianie danych za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych w drodze weryfikacji podlega natychmiastowemu wykonaniu. 
 

Art. 55. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze 
rozporządzenia: 

 
1) wzór wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, 

rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL, o którym 
mowa w art. 50 ust.1, 

 
2) wzór uproszczonego wniosku o udostępnianie danych z rejestru 

mieszkańców oraz rejestru PESEL, o którym mowa w art. 51, 
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3) wzór wniosku o udostępnianie danych z rejestru PESEL, o którym 

mowa w art. 52 ust.1, 
 

4) tryb uzyskiwania zgody, o której mowa w art. 49 ust. 2 pkt 3 
 

– uwzględniając konieczność wykazania przez podmioty, o których 
mowa w art. 49 ust. 2 pkt 1, interesu prawnego w uzyskaniu danych 
oraz wymagania, o których mowa w art. 51 pkt 1 – 3, a także 
konieczność opracowania wzorów wniosku, o którym mowa w pkt 1, 
w  formie graficznej i elektronicznej. 
 

Art. 56. Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania 
cudzoziemców oraz rejestru PESEL następuje: 

 
1) dla podmiotów, o których mowa w art. 49 ust. 1 – nieodpłatnie; 

 
2) dla podmiotów, o których mowa w  art. 49 ust. 2 – odpłatnie, po 

dołączeniu dowodu opłaty do wniosku o udostępnienie danych. 
 

Art. 57. Osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 49 ust. 2 pkt 1, 
są zwolnione z opłat w przypadku udostępnienia z rejestru mieszkańców oraz 
rejestru PESEL danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia 
dziedziczenia. 
 

Art. 58. Opłaty pobrane za udostępnienie danych stanowią dochód budżetu 
państwa. 

 
Art. 59. Przez dane jednostkowe rozumie się zestaw informacji uzyskany 

z  systemu teleinformatycznego ewidencji po zadaniu zapytania o dowolne dane 
jednej osoby lub po zadaniu zapytania o osoby, które zarejestrowały podstawowe 
miejsce zamieszkania lub dodatkowe miejsce zamieszkania pod wskazanym 
adresem lub po zadaniu zapytania o jeden dokument. 
 

Art. 60. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 
1) wysokość oraz sposób uiszczania opłat za udostępnienie 

jednostkowych danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów 
zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL,a także za 
udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji, 
w  drodze weryfikacji, o którym mowa w art. 52 ust. 1, 

 
2) sposób obliczania wysokości oraz sposób uiszczania opłaty za 

udostępnianie danych podmiotom, o których mowa w art. 49 
ust.  2 pkt 2 

 
– uwzględniając wysokość opłat w zależności od sposobu i zakresu 
udostępniania danych. 

 
Art. 61. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przeprowadza kontrolę 

podmiotów, które korzystają z dostępu do danych za pomocą udostępniania danych 
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w drodze weryfikacji, urządzeń teletransmisji danych w drodze weryfikacji, w zakresie 
spełniania przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 49 ust. 2 pkt 1 lub 
art. 51. 
 

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

 
3. Kontrolę przeprowadza upoważniony przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych pracownik urzędu obsługującego tego ministra, na podstawie 
imiennego upoważnienia oraz legitymacji służbowej lub dowodu osobistego. 

 
4. Pracownik, o którym mowa w ust. 3, 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. 

 
 5. Podmiot kontrolowany w zakresie spełnienia warunków, o których mowa 
w  art. 49 ust. 2 pkt 1 lub art. 51, jest obowiązany udostępnić dokumenty 
i  urządzenia, o których mowa w ust. 4, oraz zapewnić warunki i środki niezbędne do 
przeprowadzenia kontroli, w tym swobodny dostęp do pomieszczeń. 
 

Art. 62. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze 
rozporządzenia: 

1) sposób i tryb 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, o których mowa w art. 49 ust. 2 
pkt  1 i art. 51. 

 
 

Rozdział 7 
Przepisy karne 

 
 

Art. 63. Cudzoziemiec, niewymieniony w art. 37, który nie dopełnia ciążącego 
na nim obowiązku zgłoszenia podstawowego miejsca zamieszkania, podlega karze 
grzywny. 
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Art. 64. Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 63, prowadzi się na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania 
w  sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848). 
 

Rozdział 8 
Przepisy zmieniające 

 
 

Art. 65.  W ustawie z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1992 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 1 w ust. 2 wyrazy „miejsce zamieszkania” zastępuje się wyrazami  
„zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania”; 
 
2) art. 8 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 8. W sprawach określonych w ustawie rozstrzyga, w drodze decyzji 
administracyjnej, kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu 
na zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania wnioskodawcy, 
a  w  przypadku braku takiego miejsca – kierownik właściwy ze względu na 
ostatnie zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania.”; 
 
3) w art. 9 w ust. 2 wyrazy „ostatniego miejsca pobytu stałego” zastępuje 
się wyrazami „ostatniego zarejestrowanego podstawowego miejsca 
zamieszkania”. 

 
Art. 66. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.2)) 
wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w art. 33 ust. 1 – 3 otrzymują brzmienie: 
„1. Poborowi stawiają się do poboru przed wójtem lub burmistrzem 
(prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym 
komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na ich zarejestrowane 
podstawowe miejsce zamieszkania. Poborowi przebywający 
w  dodatkowym miejscu zamieszkania stawiają się przed wójtem lub 
burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz 
wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce 
tego zamieszkania. 
2. Poborowi, którzy w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia 
poboru zmienili zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania lub 
dodatkowe miejsce zamieszkania zgłaszają się do wójta lub burmistrza 
(prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe zarejestrowane 
podstawowe miejsce zamieszkania lub dodatkowe miejsce zamieszkania. 
Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin 
stawienia się do poboru. 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, 

z  2005  r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz.  732 
i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056. 
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3. Poborowi,  którzy po rozpoczęciu poboru na danym terenie zamierzają 
zmienić zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania lub dodatkowe 
miejsce zamieszkania stawiają się do poboru przed opuszczeniem 
dotychczasowego zarejestrowanego miejsca zamieszkania.”; 

 
2) art. 34 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 34. Mężczyźni, którzy z jakichkolwiek powodów nie stawili się do 
poboru do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyli dwadzieścia 
cztery lata życia, są obowiązani zgłosić się do wojskowej komendy 
uzupełnień właściwej ze względu na ich zarejestrowane podstawowe 
miejsce zamieszkania lub dodatkowe miejsce zamieszkania w celu 
uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek 
ten trwa do czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia.”; 

 
3) w art. 39 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
„7. Poborowy, któremu udzielono odroczenia, o którym mowa w ust. 1  
pkt 4 – 6, po zakończeniu roku szkolnego (studiów), nie później jednak niż 
w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego (studiów), 
przedstawia wojskowemu komendantowi uzupełnień właściwemu ze 
względu na zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania lub 
dodatkowe miejsce zamieszkania zaświadczenie o ukończeniu 
poprzedniego i rozpoczęciu nowego roku nauki (studiów).”; 

 
4) w art. 44: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) obywateli polskich, którzy stale lub czasowo zamieszkują za 
granicą i którzy nie posiadają zarejestrowanego podstawowego 
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”, 
 
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 
wygasają z dniem powrotu poborowego do kraju 
i  zarejestrowania miejsca zamieszkania. Przepis art. 46 ust. 3 
pkt 4 stosuje się odpowiednio.”; 

 
5) w art. 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Poborowi powinni być powoływani do odbycia czynnej służby 
wojskowej, w miarę możliwości, w jednostce wojskowej mającej siedzibę 
w  pobliżu ich zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania lub 
dodatkowego miejsca zamieszkania.”; 

 
6) w art. 48 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) wojskowy komendant uzupełnień właściwy ze względu na siedzibę 
szkoły, o której mowa w ust. 1, przesyła wojskowym komendantom 
uzupełnień właściwym ze względu na zarejestrowane podstawowe miejsce 
zamieszkania kobiet lub ich dodatkowe miejsce zamieszkania imienne 
wykazy kobiet podlegających obowiązkowi stawienia się do poboru;”; 
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7) w art. 49 w ust. 2c pkt 9 otrzymuje brzmienie: 
„9) zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania lub dodatkowe 
miejsce zamieszkania oraz adres do korespondencji, a także adres 
najbliższej rodziny;”; 

 
8) w art. 50 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
„1. Pracodawcy są obowiązani zawiadomić, nie później niż przed upływem  
14 dni, wojskowych komendantów uzupełnień, właściwych ze względu na 
zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania lub dodatkowe miejsce 
zamieszkania pracownika, o jego zatrudnieniu i zwolnieniu oraz 
o  kwalifikacjach i zajmowanym stanowisku. 
2. Rektorzy szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych, dyrektorzy 
zakładów kształcenia nauczycieli, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, 
a  do dnia 30 sierpnia 2008 r. również dyrektorzy szkół 
ponadpodstawowych są obowiązani zawiadomić, nie później niż przed 
upływem czternastu dni od dnia zaistnienia zdarzenia, wojskowych 
komendantów uzupełnień właściwych ze względu na zarejestrowane 
podstawowe miejsce zamieszkania lub dodatkowe miejsce zamieszkania 
studenta (ucznia) o przyjęciu go do szkoły, przewidywanym czasie studiów 
(nauki), powtarzaniu roku lub semestru studiów (nauki), skreśleniu z listy 
studentów (uczniów) lub wydaleniu ze szkoły wyższej albo wyższej szkoły 
zawodowej oraz o uzyskaniu statusu absolwenta szkoły wyższej lub 
wyższej szkoły zawodowej albo o ukończeniu przez niego nauki w szkole.”; 

 
9) w art. 52 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Osobom wezwanym przez właściwy organ do osobistego stawienia się 
w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony  przysługuje, 
na ich żądanie, zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu 
do zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania lub 
dodatkowego miejsca zamieszkania. Koszty te organ wzywający zwraca 
na podstawie udokumentowanego oświadczenia osoby wezwanej, według 
zasad określonych w przepisach o należnościach świadków, biegłych 
i  stron w postępowaniu sądowym.”; 

 
10)  w art. 53: 

a) ust. 1  otrzymuje brzmienie: 
„1. Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są 
obowiązane do spełniania wojskowego obowiązku 
meldunkowego, polegającego na zgłaszaniu właściwym organom 
wojskowym zmian imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu 
oraz faktu wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć 
miesięcy i powrotu z tego wyjazdu.”, 
 
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) zawiadamiają 
wojskowych komendantów uzupełnień właściwych ze względu na 
poprzednie zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania 
lub dodatkowe miejsce zamieszkania osób podlegających 
obowiązkowi czynnej służby wojskowej o zmianach dokonanych 
przy rejestracji ich miejsca zamieszkania.”, 
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     c) ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a. Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział mobilizacyjny, 
oraz osoby, którym nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny, 
a także poborowi, którym wydano karty powołania, mają 
obowiązek powiadomienia wojskowego komendanta uzupełnień 
o: 

1) zmianie zarejestrowanego podstawowego miejsca 
zamieszkania lub dodatkowego miejsca zamieszkania; 

 
2) wyjeździe za granicę z zamiarem pobytu na okres 
dłuższy niż sześć miesięcy i powrocie z tego wyjazdu; 
  
3) adresie korespondencyjnym i jego zmianach, jeżeli 
jest inny niż adres zarejestrowanego podstawowego 
miejsca zamieszkania lub dodatkowego miejsca 
zamieszkania.”;  

 
 
11)   w art. 61 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. W razie niestawienia się powołanego do czynnej służby wojskowej bez 
uzasadnionej przyczyny, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) 
właściwy ze względu na zarejestrowane podstawowe miejsce 
zamieszkania lub dodatkowe miejsce zamieszkania, na wniosek 
wojskowego komendanta uzupełnień, zarządza przymusowe 
doprowadzenie  przez policję do wskazanej jednostki wojskowej, w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”; 

 
12)  w art. 72 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Osobom powołanym do czynnej służby wojskowej oraz osobom 
zwalnianym z tej służby przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca 
stawienia się i powrotu do zarejestrowanego podstawowego miejsca 
zamieszkania lub dodatkowego miejsca zamieszkania.”; 

 
13)  w art. 109 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 
„2a. Zaciąg ochotniczy przeprowadza wojskowy komendant uzupełnień 
właściwy ze względu na zarejestrowane podstawowe miejsce 
zamieszkania lub dodatkowe miejsce zamieszkania ochotnika.”; 

 
14)  w art. 117 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Żołnierze zwolnieni z czynnej służby wojskowej obowiązani są zgłosić 
się osobiście w ciągu siedmiu dni od dnia zwolnienia ze służby do 
właściwej ze względu na zarejestrowane podstawowe miejsce 
zamieszkania wojskowej komendy uzupełnień w celu dokonania 
odpowiednich zmian w ewidencji wojskowej.”; 

 
15)  w art. 127: 

    a) ust. 1b otrzymuje brzmienie: 
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„1b. Decyzję, o której mowa w ust. 1 i 1a, wydaje wójt lub 
burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na 
zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania lub 
dodatkowe miejsce zamieszkania.”, 
 

   b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Żołnierzem samotnym w rozumieniu ustawy jest osoba 
niebędąca w związku małżeńskim, prowadząca odrębne 
gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmująca lokal 
mieszkalny lub dom mieszkalny jako zarejestrowane 
podstawowe miejsce zamieszkania, jeżeli nie ma innych osób 
zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania 
tego lokalu lub domu mieszkalnego.”; 

 
16)  w art. 131 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) w ust. 1 pkt 1 lit. d – oprócz warunku określonego w pkt 1 jest również 
zawarcie przez żołnierza samotnego umowy najmu z właścicielem lokalu 
mieszkalnego oraz dopełnienie obowiązku zarejestrowania się w miejscu 
zamieszkania.”; 

 
17)  w art. 175 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Przydziały organizacyjno-mobilizacyjne nadają: 

1) kierownicy istniejących jednostek przewidzianych do 
militaryzacji oraz jednostek organizacyjnych stanowiących bazę 
formowania specjalnie tworzonych jednostek przewidzianych do 
militaryzacji, a także kierownicy jednostek zmilitaryzowanych       
– osobom zatrudnionym w tych jednostkach, z tym że osobom 
będącym żołnierzami rezerwy przydziały nadaje się 
w  uzgodnieniu z wojskowym komendantem uzupełnień 
właściwym ze względu na zarejestrowane podstawowe miejsce 
zamieszkania osoby, której ma być nadany przydział; 
2) wojskowi komendanci uzupełnień właściwi ze względu na 
zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania – pozostałym 
osobom, na wniosek kierownika jednostki przewidzianej do 
militaryzacji.”; 

 
 

18)  w art. 176 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) w stosunku do pozostałych osób – w formie wezwania wystawionego 
przez wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na 
zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania tych osób, na wniosek 
kierownika jednostki przewidzianej do militaryzacji.”; 

 
19)  art. 199b otrzymuje brzmienie: 
„Art. 199b. Obywatelowi polskiemu podlegającemu powszechnemu 
obowiązkowi obrony może być, z zastrzeżeniem art. 199c ust. 1 i 2, 
udzielona zgoda na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji 
wojskowej tylko w przypadku, gdy odbył on zasadniczą służbę wojskową 
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lub przeszkolenie wojskowe albo bez odbycia tej służby został 
przeniesiony do rezerwy oraz nie posiada przydziału mobilizacyjnego, 
pracowniczego przydziału mobilizacyjnego lub przydziału organizacyjno- 
-mobilizacyjnego i wojskowy komendant uzupełnień właściwy ze względu 
na zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania lub dodatkowe 
miejsce zamieszkania obywatela nie planuje nadania temu obywatelowi 
żadnego z tych przydziałów.”; 

 
20)  w art. 201 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) czas dojazdu do miejsca wykonywania świadczenia osobistego 
i  powrotu do zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania lub 
dodatkowego miejsca zamieszkania, nie więcej jednak niż łącznie dwie 
godziny;”; 

 
21)  w art. 204 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Koszty przejazdu do miejsca wykonywania świadczenia osobistego 
i  powrotu do zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania lub 
dodatkowego miejsca zamieszkania ponosi jednostka organizacyjna, na 
której rzecz jest wykonywane świadczenie.”; 

 
22)  w art. 224 pkt 3a i 3b otrzymują brzmienie: 
„3a) nie zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze 
względu na zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania lub 
dodatkowe miejsce zamieszkania pracownika o jego zatrudnieniu 
i  zwolnieniu  oraz kwalifikacjach i zajmowanym stanowisku; 
3b)  nie zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień  właściwego ze 
względu na zarejestrowane podstawowe  miejsce zamieszkania lub 
dodatkowe miejsce zamieszkania studenta (ucznia) o przyjęciu go do 
szkoły, skreśleniu z listy studentów (uczniów), wydaleniu, udzieleniu mu 
urlopu w nauce oraz o ukończeniu przez niego studiów (nauki),”. 
 

Art. 67.  W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń  (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 109, poz. 756 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888) uchyla się art. 147.  

 
Art. 68. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach 

osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.3)) wprowadza się 
następujące zmiany: 
 

1) W art. 14 : 
a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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 zarejestrowane 
podstawowe miejsce zamieszkania osoby, której dane 
dotyczą, a w przypadku braku zarejestrowanego 
podstawowego miejsca zamieszkania osoby – do organu 

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, 
z  2007  r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056 i Nr 195, poz.1198. 
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właściwego ze względu na ostatnie zarejestrowane 
podstawowe miejsce zamieszkania osoby.”, 

 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„ 2. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym 
urzędzie stanu cywilnego zastępuje zgłoszenie 
podstawowego miejsca zamieszkania. Datą 
zarejestrowania podstawowego miejsca zamieszkania 
dziecka jest data sporządzenia aktu urodzenia. 
Zarejestrowania podstawowego miejsca zamieszkania  
dokonuje organ gminy właściwy ze względu na 
zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania 
matki dziecka lub tego z rodziców, u którego dziecko 
faktycznie przebywa.”, 

 
c) w ust. 3 i 4 wyrazy „miejsce pobytu stałego” zastępuje się 
wyrazami "zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania”; 

 
2) w art. 31a w ust 3: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1) obywatelom polskim, którzy mają zarejestrowane 

podstawowe miejsce zamieszkania, a także osobom 
ubiegającym się o wydanie dowodu osobistego;”, 

 
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) cudzoziemcom, którzy mają zarejestrowane podstawowe 
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej;”; 

 
3) w art. 31b w ust. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:  
„8) zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania;” 

 
4) w art. 44e w ust. 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 
„10) zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania;” 

 
5) w art. 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Właściwość miejscową organu, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
według zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania osoby 
ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, a w razie braku takiego 
miejsca – według ostatniego zarejestrowanego podstawowego miejsca 
zamieszkania osoby.” 

 
Art. 69. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.4)) w art. 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, który wniósł podanie 
o  przeniesienie do miejscowości, w której jego współmałżonek ma podstawowe 
zarejestrowane miejsce zamieszkania, jeżeli podanie o przeniesienie nie może być  
                                                 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 
i  Nr  220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, 
poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917. 
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uwzględnione z powodu niemożności zatrudnienia go w zawodzie nauczycielskim 
w  miejscowości, w której jego współmałżonek ma zarejestrowane podstawowe 
miejsce zamieszkania, dyrektor szkoły udziela urlopu bezpłatnego.”. 

 
Art. 70. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące 
zmiany: 
 

1) w art. 2 wyrazy „miejsce stałego pobytu” zastępuje się wyrazami 
„zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania”; 

 
2) w art. 3 w pkt 1 wyrazy „miejsca stałego pobytu” zastępuje się wyrazami 
„zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania”; 

 
3) w art. 16: 

a) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
 

„5) będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku i będzie to ich 
zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania oraz nie 
dokonają zbycia tego lokalu lub budynku przez okres 5 lat: 
a) od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy 
darowizny w formie aktu notarialnego – jeżeli w chwili złożenia 
zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka 
w  nabytym lokalu lub budynku i jest to jego zarejestrowane 
podstawowe miejsce zamieszkania,  
b) od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku, 
potwierdzonego zarejestrowaniem tego miejsca zamieszkania         
– jeżeli nabywca zamieszka i będzie to jego podstawowe miejsce 
zamieszkania, które zostanie zarejestrowane w ciągu roku od dnia 
złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny 
w formie aktu notarialnego.”, 

 
b) w ust. 7 w pkt 2 wyrazy „potwierdzonego zameldowaniem na 
pobyt stały” zastępuje się wyrazami „stanowiących zarejestrowane 
podstawowe miejsce zamieszkania”. 

 
Art. 71. W ustawie z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu 

cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688, z późn. zm.6)) wprowadza się 
następujące zmiany: 

 
1)   użyte w art. 11 w ust. 1, w art. 12 w ust. 2, w art. 13, w art. 14 w ust. 2,  
w art. 40 w ust. 2 w pkt 3 i 4, w art. 56 w ust. 4, w art. 62 w ust. 1 w pkt 1, 
w art. 67 w ust. 1 w pkt 1 i 5, w art. 71 w ust. 2, w art. 72 w ust. 2 i 3 
i w art. 74 w ust. 2 i 3 w różnej liczbie i przypadku wyrazy „miejsce 
zamieszkania” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku 
wyrazami „zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania”;  

                                                 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. 
Nr 143, poz. 1199 i Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 222, poz. 1629. 
6)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 181, 
poz. 1287 oraz z 2008 r. Nr 182, poz. 1121. 
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2) użyte w art. 11 w ust. 2 i w art. 82 w pkt 3 w różnej liczbie i przypadku 
wyrazy „ostatnie miejsce zamieszkania” zastępuje się użytymi 
w  odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „ostatnie zarejestrowane 
podstawowe miejsce zamieszkania”;  
 
3) art. 15 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 15. Jeżeli osoba żądająca dokonania czynności przez urząd stanu 
cywilnego nie ma w kraju zarejestrowanego podstawowego miejsca 
zamieszkania, właściwość miejscową w sprawach rejestracji stanu 
cywilnego ustala się na podstawie ostatniego zarejestrowanego 
podstawowego miejsca zamieszkania tej osoby w kraju. W razie braku 
takiej podstawy lub jeżeli wnioskodawcą jest konsul, czynności tych 
dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla dzielnicy 
Śródmieście m. st. Warszawy.”; 
 
4) w art. 40 w ust. 3 w pkt 1 i 2 wyrazy „miejsca stałego zameldowania” 
zastępuje się wyrazami „zarejestrowanego podstawowego miejsca 
zamieszkania”; 
 
5) w art. 71 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał 
zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania 
w  Rzeczypospolitej Polskiej albo nie można ustalić jego ostatniego 
zarejestrowanego miejsca zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej albo 
wyjechał z Rzeczypospolitej Polskiej przed ukończeniem 16 roku życia 
i  stale przebywa za granicą, zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, 
wydaje konsul.”. 
 

Art. 72. W ustawie z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.7)) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 26: 
a)  w ust. 1 po wyrazach „według ich” dodaje się wyrazy 

„zarejestrowanego podstawowego”, 
b) w ust. 2 wyrazy „adres zamieszkania” zastępuje się wyrazami „adres 

zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania”; 
2) w art. 27a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. O wpisaniu do spisu wyborców osób, o których mowa w ust. 1, 
zawiadamia się urząd gminy właściwy ze względu na ich 
zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania lub ostatnie 
zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania. W przypadku 
wyborców, którzy nigdy nie mieli zarejestrowanego podstawowego 
miejsca zamieszkania zawiadomienie przekazuje się organowi 
wykonawczemu gminy właściwemu dla dzielnicy Śródmieście 
m. st. Warszawy.”; 

 

                                                 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, 
poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, 
z  2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056. 
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3) art. 29 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 29. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek 
Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób 
sporządzenia spisu wyborców, ustalając wzór spisu, metody jego 
aktualizacji z uwzględnieniem ponownego głosowania, wzory wykazów 
osób przebywających w szpitalach, zakładach opieki społecznej, zakładach 
karnych i aresztach śledczych, w których utworzono obwody głosowania, 
wzór zawiadomienia o dopisaniu wyborcy do spisu w innym obwodzie 
głosowania, wzory oraz sposób wydawania zaświadczeń o prawie do 
głosowania.”; 
4) w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz 
pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub 
odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy 
odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscowością, 
w  której mają zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania, są 
dopisywani, na swój wniosek, do wybranego przez nich spisu wyborców, 
sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę. Wniosek 
składa się między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów, chyba że osoby, 
o których mowa w zdaniu pierwszym, przybyły do miejsca ich aktualnego 
zakwaterowania po tym terminie. We wniosku podaje się nazwisko 
i  imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres 
zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania wyborcy.”; 
5) art. 32a otrzymuje brzmienie: 
„Art. 32a. O dopisaniu do spisu wyborców osób, o których mowa w art. 31 
ust. 1 i art. 32 ust. 1 i 2, zawiadamia się urząd gminy właściwy ze względu 
na ich zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania lub ostatnie 
zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania. W przypadku 
wyborców, którzy nigdy nie mieli zarejestrowanego podstawowego miejsca 
zamieszkania zawiadomienie przekazuje się organowi wykonawczemu 
gminy właściwemu dla dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.”; 
6) w art. 35 w ust. 2 wyrazy „adres zamieszkania” zastępuje się wyrazami 
„adres zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania”; 
7) w art. 36 w ust. 2 po wyrazach „miejsce pobytu wyborcy” dodaje się 
wyrazy „za granicą oraz adres zarejestrowanego podstawowego miejsca 
zamieszkania lub adres ostatniego zarejestrowanego podstawowego 
miejsca zamieszkania, jeżeli wyborca takie miejsce posiada”; 
8) w art. 40a: 

a)  w ust. 4 wyrazy „miejscu zamieszkania” zastępuje się wyrazami 
„zarejestrowanym podstawowym miejscu zamieszkania (tylko nazwa 
miejscowości i nazwa gminy)”, 

b) w ust. 7 wyrazy „adresy zamieszkania” zastępuje się wyrazami 
„adresy zarejestrowanych podstawowych miejsc zamieszkania”; 

9) w art. 40b w ust. 1 po wyrazach „ze względu na” dodaje się wyrazy 
„zarejestrowane podstawowe”; 
10) w art. 40c w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „adres zamieszkania” zastępuje się 
wyrazami „adres zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania”; 
11) w art. 41 w ust. 1: 

a)  w pkt 1 wyrazy „miejsce zamieszkania” zastępuje się wyrazami 
„zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania (tylko nazwa 
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miejscowości i nazwa gminy)”, 
b) w pkt 2 wyraz „adres” zastępuje się wyrazami „adres 

zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania”, 
c) w pkt 3 wyrazy „adresu zamieszkania” zastępuje się wyrazami 

„adresu zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania”; 
12) w art. 43 w ust. 1 „miejsce zamieszkania” zastępuje się wyrazami 
„zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania (tylko nazwa 
miejscowości i nazwa gminy)”. 

 
Art. 73. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące 
zmiany: 
 

1) w art. 1a w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „osoby ze stałym miejscem pobytu” 
zastępuje się wyrazami „osoby, których zarejestrowane podstawowe 
miejsce zamieszkania znajduje się”; 
2) w art. 12 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „miejsca pobytu stałego” zastępuje się 
wyrazami „zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania”; 
3) w art. 17 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „miejsca pobytu stałego” zastępuje się 
wyrazami „zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania”; 
4) w art. 18a w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „miejsca stałego pobytu” zastępuje 
się wyrazami „zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania”. 

 
Art. 74. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 136, poz. 856) w art. 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Osobę wykonującą zawód farmaceuty na terenie więcej niż jednej 

izby wpisuje się na listę członków tej izby, na której terenie ma 
zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania. Osoba, która 
nie posiada zarejestrowanego podstawowego miejsca 
zamieszkania, wpisywana jest na listę członków izby wskazanej 
przez siebie.”. 

 
Art. 75. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w art. 14b w ust. 1 w pkt 3, w ust. 2 i w ust. 3 wyraz „mieszka” zastępuje 
się wyrazami „ma zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania”; 

 
2) w art. 16:  

a) w ust. 4 i 6 wyraz „mieszka” zastępuje się wyrazami „ma 
zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania”, 

 

                                                 
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, 
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, 
poz. 730. 
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703  
i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, 
poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r.  
Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz 
z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917. 
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b) w ust. 6a wyraz „zamieszkującego” zastępuje się wyrazami 
„mającego zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania”, 
 
c) w ust. 6b i 8 wyraz „mieszka” zastępuje się wyrazami „ma 
zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania”; 

 
3) w art. 18 w ust. 1 w pkt 4 oraz w ust. 2 wyraz „mieszka” zastępuje się 
wyrazami „ma zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania”; 

 
4) użyty w art. 19 w ust. 1 w różnej liczbie i przypadku wyraz „zamieszkały” 
zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami 
„mający zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania”; 

 
5) w art. 70b w ust. 6 wyrazy „miejsce zamieszkania” zastępuje się 
wyrazami „zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania”; 

 
6) w art. 80 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 
„2a. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 1, uczęszcza uczeń 
niemający zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania na 
terenie gminy dotującej to przedszkole, gmina, na terenie której uczeń ma 
zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania, pokrywa koszty dotacji 
udzielonej zgodnie z ust. 2.”; 

 
7) w art. 82 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „miejsca zamieszkania” zastępuje się 
wyrazami „zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania, 
zarejestrowanego dodatkowego miejsca zamieszkania, jeśli takie posiada”; 

 
8) w art. 90 ust. 2c otrzymuje brzmienie: 
„2c. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, uczęszcza uczeń 
niemający zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania na 
terenie gminy dotującej to przedszkole, gmina, na terenie której uczeń ma 
zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania, pokrywa koszty dotacji 
udzielonej zgodnie z ust. 2b.”; 

 
9) w art. 90f wyraz „zamieszkałych” zastępuje się wyrazami „mających 
zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania”; 

 
10) w art. 90n w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
„2) Zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania ucznia 
i zarejestrowane dodatkowe miejsce zamieszkania, jeśli takie posiada;”; 

 
11) w art. 90r w ust. 3 w pkt 2 i 3 wyrazy „zameldowanych na terenie gminy 
na pobyt stały” zastępuje się wyrazami „mających zarejestrowane 
podstawowe miejsce zamieszkania na terenie gminy”. 

 
 
Art. 76. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych 

przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, 
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poz. 1440, z późn. zm.10)) w art. 2 w ust. 5 wyrazy „przejazd z miejsca zamieszkania 
lub miejsca pobytu” zastępuje się wyrazami „przejazd z zarejestrowanego 
podstawowego miejsca zamieszkania lub dodatkowego miejsca zamieszkania”. 

 
Art. 77. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.11)) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1)  w art. 5 w ust. 15 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6) zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania;”; 
 
2) w art. 45 w ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6) informacje dotyczące podmiotów wykonujących roboty budowlane, w tym 
imię lub imiona i nazwisko oraz zarejestrowane podstawowe miejsce 
zamieszkania lub nazwę i adres;”; 

3) w art. 88a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. W rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zamieszcza się 
w szczególności: imiona i nazwisko, zarejestrowane podstawowe miejsce 
zamieszkania, numer PESEL – w stosunku do osób posiadających 
obywatelstwo polskie, albo numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość – w stosunku do osób nieposiadąjących 
obywatelstwa polskiego, a także informację o wykształceniu i tytułach 
naukowych.”. 

 
Art. 78. W ustawie dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji 

i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. 
zm.12)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imiona, 
imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, 
obywatelstwo lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres 
zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania, adres 
zarejestrowanego dodatkowego miejsca zamieszkania, rodzaj i numer 
dowodu tożsamości oraz numer ewidencyjny PESEL.”; 

 
2) w art. 9 po ust. 1b dodaje się ust.1c w brzmieniu: 
„1c. Podatnicy i płatnicy, dla których obowiązek aktualizowania danych 
wynika z faktu zgłoszenia w organie gminy zarejestrowanego 
podstawowego miejsca zamieszkania lub dodatkowego miejsca 
zamieszkania, mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za 
pośrednictwem tego organu. Organ ten jest obowiązany do 
poinformowania podatnika i płatnika o obowiązku złożenia zgłoszenia 
aktualizacyjnego oraz do przekazania zgłoszenia naczelnikowi urzędu 

                                                 
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149, 
poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 90, poz. 756 i Nr 180, poz. 1497, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 i Nr 249, 
poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 558, Nr 180, poz. 1280 i Nr 191, poz. 1370. 
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170,  
poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844 oraz 
z 2008 r. Nr 145, poz. 914. 
12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, 
z 2005 r. Nr 14, poz. 113, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769. 
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skarbowego właściwemu dla tych podmiotów w terminie 7 dni od dnia 
złożenia tego zgłoszenia.”. 

 
Art. 79. W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 226, poz. 1675) w art. 23b w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „stałe miejsce 
zamieszkania” zastępuje się  wyrazami „zarejestrowane podstawowe miejsce 
zamieszkania”. 

 
Art. 80. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi 

składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w art. 16d ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata oraz 
jego zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania w rozumieniu 
przepisów o ewidencji ludności.”; 

 
2) w art. 16f ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera: 

1) nazwę i adres urzędu; 
2) określenie stanowiska pracy; 
3) imię i nazwisko kandydata oraz jego zarejestrowane podstawowe 
miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności; 
4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie 
niezatrudnienia żadnego kandydata.”. 

 
Art. 81. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.14))  w art. 9 w ust. 2 wyrazy „stałe 
miejsce zamieszkania” zastępuje się wyrazami „zarejestrowane podstawowe miejsce 
zamieszkania”. 

 
Art. 82. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857) w art. 15 w ust. 4 wyrazy „stałe miejsce 
zamieszkania” zastępuje się wyrazami „zarejestrowane podstawowe miejsce 
zamieszkania”. 
 
 

Art. 83. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy 
(Dz.  U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm. 15)) wprowadza się następujące zmiany: 
                                                 
13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, 
z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 141, poz. 997, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 
i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 144, poz. 901. 
14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. 
Nr 109, poz. 1029, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 175, poz. 1461 
oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237. 
15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, 
z 1999  r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, 
poz. 1071, Nr 111, poz. 1194 i Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121, poz. 1033 i Nr 200, 
poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, 
poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, 
poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 849. 
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1)  w art. 79a w § 1 wyrazy „miejscu zameldowania lub przebywania bez 
zameldowania”  zastępuje się wyrazami „zarejestrowanym podstawowym 
i dodatkowym miejscu zamieszkania lub innym miejscu pobytu”; 

 
2) w art. 167a § 6 otrzymuje brzmienie: 
„§ 6. Jeżeli zwalniany skazany jest niezdolny z powodów zdrowotnych 
do samodzielnego powrotu do zarejestrowanego podstawowego miejsca 
zamieszkania, zarejestrowanego dodatkowego miejsca zamieszkania lub 
innego miejsca pobytu w kraju, administracja zakładu karnego jest 
obowiązana w okresie poprzedzającym zwolnienie nawiązać kontakt 
z rodziną, osobą bliską lub wskazaną przez skazanego inną osobą 
i  powiadomić ją o terminie zwolnienia. W wypadku gdy działania 
administracji zakładu karnego okazały się bezskuteczne, administracja 
zakładu karnego jest obowiązana udzielić zwolnionemu pomocy w udaniu 
się do zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania, 
zarejestrowanego dodatkowego miejsca zamieszkania lub innego miejsca 
pobytu w kraju albo też publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”; 

 
3) w art. 211 w § 5 wyrazy „miejsca zameldowania lub miejsca 
zamieszkania” zastępuje się wyrazami „zarejestrowanego podstawowego 
miejsca zamieszkania, zarejestrowanego dodatkowego miejsca 
zamieszkania lub innego miejsca pobytu w kraju”.  

 
Art. 84. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm.16)) w art. 11 wprowadza się następujące 
zmiany: 

 
1) w ust. 2 wyraz „adresy” zastępuje się wyrazami „adresy 
zarejestrowanych podstawowych miejsc zamieszkania”; 

 
2) w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „adresy zamieszkania” zastępuje się wyrazami 
„adresy zarejestrowanych podstawowych miejsc zamieszkania”. 

 
Art. 85. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów 

wojskowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676) w art. 49 w § 7 w  pkt 1 wyrazy 
„adres zameldowania” zastępuje się wyrazami „adres zarejestrowanego 
podstawowego i dodatkowego miejsca zamieszkania”. 
 

Art. 86. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.17)) w art. 193 w ust. 3 pkt 6 
otrzymuje brzmienie: 

„6) zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania;”. 
 

                                                 
16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, 
z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. 
Nr 167, poz. 1398 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056. 
17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, 
z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 
i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369. 
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Art. 87. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, 
poz. 92) wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w art. 6:  
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Właściwość miejscową powiatowego i wojewódzkiego zespołu do 
spraw orzekania o niepełnosprawności ustala się według zarejestrowanego 
podstawowego miejsca zamieszkania.”, 
b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) przebywających poza miejscem zarejestrowanego podstawowego 
miejsca zamieszkania ponad 2 miesiące ze względów zdrowotnych lub 
rodzinnych;”; 
 
2) w art. 6b1: 

a) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6) miejsce zarejestrowanego podstawowego miejsca 
zamieszkania albo pobytu;”, 

 
b) w ust. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6) miejsce zarejestrowanego podstawowego miejsca 
zamieszkania albo pobytu;”; 

 
3) w art. 6d w ust. 4 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie: 
„d) adres  zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania,”. 

 
Art. 88. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm.18)), w art. 89 
w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania.”.  
 
Art. 89. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 

z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.19)) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 18 w § 2 skreśla się wyraz „pobytu”; 
2) w art. 147 w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) pod adresem zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania, 
o którym  mowa w ustawie o ewidencji ludności – w przypadku, o którym 
mowa w § 2.”; 
3) w art. 155 w § 2 wyrazy „miejscu pobytu” zastępuje się wyrazami 
„zarejestrowanym podstawowym lub dodatkowym miejscu zamieszkania, 
o których mowa w ustawie o ewidencji ludności”; 
4) w art. 157 w § 1 skreśla się wyrazy „lub pobytu”; 
5) w art. 168 w § 2 skreśla się wyraz „pobytu”. 
 
 

                                                 
18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202  
i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95. 
19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, 
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671 oraz 
z 2008 r. Nr 118, poz. 745 i Nr 141, poz. 888. 
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Art. 90. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.20)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 7 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy 
przedsiębiorca jest osobą fizyczną – zarejestrowane podstawowe miejsce 
zamieszkania.”; 
 
2) w art. 24 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 
„Szkolenie, o którym mowa w art. 22 pkt 5, mogą prowadzić jednostki 
organizacyjne upoważnione na podstawie decyzji administracyjnej 
marszałka województwa właściwego ze względu na ich siedzibę lub 
zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania, a w przypadku 
jednostek organizacyjnych lub osób mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej      
– wybranego przez nich marszałka województwa, zwane dalej 
„organizatorami szkolenia”, które:”; 
 
3) w art. 28 ust. 1 – 3 otrzymują brzmienie: 
„1. Uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek osobom 
będącym obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej nadaje, odmawia 
nadania, zawiesza i przywraca oraz cofa marszałek województwa właściwy 
dla miejsca ich zamieszkania, a w przypadku nieposiadania 
zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – marszałek województwa wybrany przez te 
osoby ubiegające się o te uprawnienia, w formie decyzji administracyjnej, 
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 
2. Uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek osobom 
niebędącym obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, nieposiadającym 
zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, spełniającym warunki określone w art. 22, 
nadaje, odmawia ich nadania, zawiesza, przywraca oraz cofa marszałek 
województwa wybrany przez osobę ubiegającą się o te uprawnienia. 
3. Uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek 
obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej nieposiadającym 
zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nabyli kwalifikacje do wykonywania 
zawodu przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek w tych 
państwach, nadaje, zawiesza, przywraca oraz cofa marszałek 
województwa wybrany przez osobę ubiegającą się o te uprawnienia. 
Podstawę do nadania uprawnień stanowi decyzja ministra właściwego do 
spraw turystyki o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu 
przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wydana na podstawie odrębnych przepisów.”; 
 
4) w art. 39a w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) oznaczenie przedsiębiorcy wraz z podaniem jego siedziby i adresu, 
a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna – zarejestrowanego 
podstawowego miejsca zamieszkania i adresu.”. 

                                                 
20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, 
z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112. 
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Art. 91. W ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. 
zm.21)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 9 wyrazy „Kodeksu cywilnego” zastępuje się wyrazami „ustawy 
z dnia … o ewidencji ludności (Dz. U. Nr …, poz. …)”; 
 
2) w art. 34: 

a)  w ust. 2b i 2c wyrazy „adres zamieszkania” zastępuje się wyrazami 
„adres zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania”, 

b) w ust. 3 po wyrazie „według” dodaje się wyrazy „zarejestrowanego 
podstawowego”; 

 
3) art. 39 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 39. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek 
Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób 
sporządzania spisów wyborców, w tym spisów wyborców w szpitalach, 
zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, 
w których utworzono obwody głosowania, ustalając wzór spisu, metody 
jego aktualizacji oraz sposób udostępniania spisu wyborców.”; 
 
4) użyte w art. 64c w ust. 5 w pkt 2 i 3, w art. 64d w ust. 6 w pkt 2 i 3, 
w  art. 64e w ust. 6 w pkt 2 i 3, w art. 64f w ust. 1, w ust. 6 w pkt 2 i 3 
i  w  ust. 7 w pkt 2 i 3 w różnej liczbie i przypadku wyrazy „adres 
zamieszkania” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku 
wyrazami „adres zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania”; 
 
5) w art. 99: 

a) w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „miejsce zamieszkania” zastępuje się 
wyrazami „zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania (tylko 
nazwa miejscowości)”, 

b) w ust. 2a w pkt 1 wyraz „adres” zastępuje się wyrazami „adres 
zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania”; 

6) w art. 100 w ust. 3 wyrazy „adresu zamieszkania” zastępuje się 
wyrazami „adresu zarejestrowanego podstawowego miejsca 
zamieszkania”; 

 
7) w art. 101 w ust. 2 wyrazy „dokładnego adresu zamieszkania” zastępuje 

się wyrazami „adresu zarejestrowanego podstawowego miejsca 
zamieszkania”; 

 
8) w art. 107 w ust. 3 po wyrazach „ze względu na” dodaje się wyrazy 

„zarejestrowane podstawowe”. 
 

                                                 
21) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, 
poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. 
Nr  96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111. 
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Art. 92. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.22)) wprowadza się 
następujące zmiany: 

 
1) w art. 36 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zawiera w szczególności 
następujące dane dotyczące osoby zgłaszanej: dane, o których mowa 
w art. 35 ust. 1 pkt 1, nazwisko, imię pierwsze i drugie, datę urodzenia, 
nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł ubezpieczenia, stopień 
niepełnosprawności, wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub 
w szczególnym charakterze, posiadanie ustalonego prawa do emerytury 
lub renty, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, jeżeli jest 
inny niż adres zamieszkania.”; 
 

2) w art. 50 ust. 2d otrzymuje brzmienie: 

„2d. Jeżeli adres do korespondencji jest nieprawidłowy lub niepełny, 
informację o stanie konta Zakład przesyła na podany w zgłoszeniu do 
ubezpieczeń społecznych adres zamieszkania lub adres do doręczeń 
uzyskany z rejestru PESEL.”. 

 
Art. 93. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 
Nr 144, poz. 930, z późn. zm.23)) w art. 25 w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wlicza się również osoby zatrudnione na podstawie umowy 
o  pracę nakładczą oraz członków rodziny zarejestrowanych 
w innym niż podatnik podstawowym lub dodatkowym miejscu 
zamieszkania,”. 

 
Art. 94. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 52, poz. 525, z późn, zm.24)) wprowadza się następujące zmiany:  
1) w art. 9 wyrazy „miejsce stałego pobytu” zastępuje się wyrazami 
„zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania”; 
2) w art. 10a w ust. 5 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: 
„c) zarejestrowane podstawowe lub dodatkowe miejsce zamieszkania;”; 
3) w art. 17 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  
„4) obowiązek zawiadomienia o zmianie zarejestrowanego podstawowego 
miejsca zamieszkania, o którym mowa w art. 26;”; 
4) w art. 18 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
22) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, 
poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394,  Nr 67, 
poz. 411 i Nr 141, poz. 888. 
23) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, 
z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, 
poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, 
Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619,  
z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, 
poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 143, poz. 894. 
24) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. 
Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238. 
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„3) obowiązku zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie 
zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania, o którym mowa 
w art. 26;”; 
5) art. 26 otrzymuje brzmienie:  
„Art. 26. Osoba posiadająca pozwolenie na broń lub posiadająca broń 
podlegającą rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, jest 
obowiązana w razie zmiany zarejestrowanego podstawowego miejsca 
zamieszkania zawiadomić o tym fakcie pisemnie, w terminie 14 dni od dnia 
zmiany miejsca zamieszkania, organ Policji właściwy ze względu na nowe  
zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania.”; 
6) w art. 27:  
a) w ust. 2a pkt 4 otrzymuje brzmienie:  
„4) zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania;”, 
b) w ust. 6 wyrazy „adres miejsca stałego pobytu” zastępuje się wyrazami 

„zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania”; 
7) w art. 51 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  
„3) posiadając pozwolenie na broń lub posiadając broń podlegającą 
rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, nie dopełnia obowiązku 
pisemnego zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie 
zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni 
od dnia dokonania tej zmiany;”.  

 
 

Art. 95. W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.25)) wprowadza się następujące 
zmiany: 
 

1) w art. 42 w ust. 6 w pkt 1 wyrazy „adres miejsca zamieszkania lub 
pobytu” zastępuje się wyrazami „zarejestrowane podstawowe miejsce 
zamieszkania lub  dodatkowe miejsce zamieszkania”; 
2) w załącznikach 2a – 2c: 

a) użyte w różnej liczbie i przypadku wyrazy „aktualne miejsce 
zamieszkania (zameldowania na pobyt stały)”, „aktualne miejsce 
zameldowania (stałe lub czasowe)”, „miejsce stałego 
zameldowania” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie 
i  przypadku wyrazami „zarejestrowane podstawowe miejsce 
zamieszkania”, 
b) użyte w różnej liczbie i przypadku wyrazy „aktualny adres 
pobytu czasowego”, „aktualny adres zamieszkania” zastępuje się 
użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami 
„zarejestrowane dodatkowe miejsce zamieszkania”. 

 
Art. 96. W ustawie z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy 

ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. Nr 62, poz. 688) użyte w art. 5 w ust. 2, 
w  art.  6 w ust. 2 w pkt 3 oraz w art. 9 w ust. 2 w różnym przypadku wyrazy „adres 
zamieszkania” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „adres 
zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania”.  
 
                                                 
25) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, 
Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056. 
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Art. 97. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 31, poz. 267, z późn. zm.26)) w art. 59 w ust. 3 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) w zarejestrowanym podstawowym miejscu zamieszkania, 
w zarejestrowanym dodatkowym miejscu jego zamieszkania lub innym 
miejscu jego pobytu;”. 

 
Art. 98. W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 

cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 i Nr 176, poz. 1238) w art. 8 
w  pkt  1 wyrazy „miejsca stałego pobytu” zastępuje się wyrazami „zarejestrowanego 
podstawowego miejsca zamieszkania”. 
 

Art. 99. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. 
Nr 88, poz. 985, z późn. zm.27)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) użyte w art. 12 w ust. 2 w pkt 1 i 2 w różnej liczbie i przypadku wyrazy 
„adres zamieszkania” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie 
i  przypadku wyrazami „adres zarejestrowanego podstawowego miejsca 
zamieszkania”; 
2) w art. 14: 

a) w ust. 2: 
– w pkt 1 wyrazy „miejsce zamieszkania” zastępuje się wyrazami 
„zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania”, 
– w pkt 2 wyrazy „adres zamieszkania” zastępuje się wyrazami 
„adres zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania”, 

b) w ust. 4 wyrazy „adres zamieszkania” zastępuje się wyrazami „adres 
zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania”. 

 
Art. 100. W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) wprowadza się 
następujące zmiany: 

 
1) w art. 11: 

a)  w ust. 5 wyrazy „adres zamieszkania” zastępuje się wyrazami 
„adres zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania”, 

b) ust. 6  otrzymuje brzmienie: 
„6. Wyborcy będący obywatelami polskimi, mający zarejestrowane 
podstawowe miejsce zamieszkania na obszarze gminy, są z urzędu 
wpisywani do rejestru wyborców w tej gminie.”, 

c) w ust. 7 wyrazy „adres zamieszkania” zastępuje się wyrazami „adres 
zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania”, 

d) w ust. 9 w pkt 2 w lit. a wyrazy „adres stałego zamieszkania” 
zastępuje się wyrazami „adres zarejestrowanego podstawowego 
miejsca zamieszkania”; 

 
 

                                                 
26) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 221, poz. 1615, 
z  2007  r. Nr 47, poz. 318 i Nr 115, poz. 792 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 582 i Nr 119, poz. 771. 
27) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, 
poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766. 
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2) art. 12 otrzymuje brzmienie:  
„Art. 12. Wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze 
gminy wpisywani są do rejestru, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy 
wniosek zawierający nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer 
ewidencyjny PESEL, adres do doręczeń oraz adres ostatniego 
zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania.”; 

 
3) w art. 13 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:  
„1. Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru osoby, o której 
mowa w art. 12, wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta) w terminie 
3 dni od dnia wniesienia wniosku, zapewniając niezwłoczne jej doręczenie 
wnioskodawcy. 
2. O wpisaniu wyborcy do rejestru niezwłocznie zawiadamia się urząd 
gminy właściwy ze względu na jego zarejestrowane podstawowe miejsce 
zamieszkania lub ostatnie zarejestrowane podstawowe miejsce 
zamieszkania. W przypadku wyborcy, który nigdy nie miał 
zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania zawiadamia się 
organ wykonawczy gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście 
m.st. Warszawy.”; 
 

 4)  w art. 14 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1 i 2, sąd albo Trybunał 
Stanu przekazuje urzędowi gminy właściwemu ze względu na 
zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania lub ostatnie 
zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania osoby, której ono 
dotyczy. W   przypadku osoby, która nigdy nie miała zarejestrowanego 
podstawowego miejsca zamieszkania zawiadomienie przekazuje się 
organowi wykonawczemu gminy właściwemu dla dzielnicy Śródmieście 
m. st. Warszawy.”; 

 
 

5) art. 15a otrzymuje brzmienie: 
„Art. 15a. 1. Dane, o których mowa w art. 11 ust. 7 zdanie drugie, są 
przekazywane przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) za 
pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody ministrowi 
właściwemu do spraw wewnętrznych. 
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje dane, 
o  których mowa w ust. 1, właściwym organom państw członkowskich 
Unii Europejskiej.”; 

 
6) art. 15b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 15b. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje 
właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej dane 
dotyczące obywateli polskich chcących korzystać z praw wyborczych 
na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
w  zakresie niezbędnym do korzystania z tych praw. 
2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazuje wójt, burmistrz 
(prezydent miasta) na żądanie i za pośrednictwem właściwego 
miejscowo wojewody ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.”; 
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7) w art. 16 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 
„Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii 
Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia:”; 

 
8) w art. 17 w ust. 6 po wyrazie „według” dodaje się wyrazy 
„zarejestrowanego podstawowego”; 

 
9) w art. 18 w ust. 1 wyrazy „miejsce jego stałego zamieszkania” zastępuje 
się wyrazami „jego zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania”; 

 
10) w art. 21 w ust. 1 wyrazy „miejscem stałego zamieszkania” zastępuje 
się wyrazami „miejscowością, w której mają zarejestrowane podstawowe 
miejsce zamieszkania”; 
11) art. 22  otrzymuje brzmienie:  
„Art. 22. O dopisaniu lub wpisaniu do spisu wyborców osób, o których 
mowa w art. 19, art. 20 ust. 1 i 3 i art. 21 ust. 1 i 2, niezwłocznie 
zawiadamia się urząd gminy właściwy ze względu na ich podstawowe 
miejsce zamieszkania lub ostatnie zarejestrowane podstawowe miejsce 
zamieszkania. W przypadku wyborców, którzy nigdy nie mieli 
zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania zawiadomienie 
przekazuje się organowi wykonawczemu gminy właściwemu dla dzielnicy 
Śródmieście m. st. Warszawy.”; 

 
12) art. 24 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 24.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek 
Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób 
sporządzenia i udostępniania spisu wyborców, ustalając wzór spisu, 
metody jego aktualizacji, wzór wniosku o udostępnienie spisu, wzory 
wykazów osób przebywających w szpitalach, zakładach opieki społecznej, 
zakładach karnych i aresztach śledczych, w których utworzono obwody 
głosowania, wzór zawiadomienia o dopisaniu lub o wpisaniu wyborcy do 
spisu w innym obwodzie głosowania, wzór oraz sposób wydawania 
zaświadczenia o prawie do głosowania.”; 

 
13) w art. 43a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, na wniosek 
Państwowej Komisji Wyborczej, w drodze rozporządzenia, obowiązki 
organów prowadzących sprawy ewidencji ludności w zapewnieniu 
Państwowej Komisji Wyborczej wykonania jej zadań związanych 
z nadzorem nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców oraz 
sporządzaniem spisów wyborców, w tym tryb udostępniania dokumentów 
oraz przekazywania informacji o liczbie mieszkańców ujętych w ewidencji 
ludności i liczbie wyborców wpisanych do rejestru wyborców i spisów 
wyborców oraz zasady i formy współdziałania organów administracji 
rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym w tym zakresie.”; 

 
14) w art. 25 w ust. 2 wyrazy „adres zamieszkania” zastępuje się wyrazami 
„adres zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania”; 

 
15) w art. 26 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 
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„Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia 
oraz  miejsce pobytu wyborcy za granicą i adres zarejestrowanego 
podstawowego miejsca zamieszkania lub adres ostatniego 
zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania, jeżeli wyborca 
takie miejsce posiada, numer ważnego polskiego paszportu, a także 
miejsce i datę jego wydania.”; 

 
16) użyte w art. 96 w ust. 4 w pkt 2 i 3, w art. 97 w ust. w 8 w pkt 2 i 3 oraz 
w ust. 9 w pkt 1, w art. 98 w ust. 1, w ust. 5 w pkt 2 i 3 oraz w ust. 6 
w  pkt  3, w art. 140 w ust. 2 oraz w art. 143 w ust. 3 w różnej liczbie 
i   przypadku wyrazy „adres zamieszkania” zastępuje się użytymi 
w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „adres zarejestrowanego 
podstawowego miejsca zamieszkania”; 

 
17) w art. 144 w ust. 1 wyrazy „miejsce zamieszkania” zastępuje się 
wyrazami „zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania (tylko nazwa 
miejscowości i nazwa gminy)”; 

 
18) w art. 196 w ust. 3 wyrazy „adresu zamieszkania” zastępuje się 
wyrazami „adresu zarejestrowanego podstawowego miejsca 
zamieszkania”. 
 

 
Art. 101. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 
(Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.28))  w art. 12 w ust. 1 w pkt 7 lit. e otrzymuje 
brzmienie:  

„e) zarejestrowane podstawowe lub dodatkowe miejsce zamieszkania.”. 
 

Art. 102. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.29)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 16 w ust. 1 w pkt 1 oraz w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „adres 
zamieszkania” zastępuje się wyrazami: „zarejestrowane podstawowe 
miejsce zamieszkania”; 
2) w art. 29 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
„8) posiada pozytywną opinię wynikającą z wywiadu środowiskowego, 
przeprowadzonego przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji 
właściwego ze względu na jej zarejestrowane podstawowe miejsce 
zamieszkania albo – w przypadku obywatela innego państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej – przez organ odpowiedniego szczebla  
i kompetencji w państwie członkowskim Unii Europejskiej, właściwy ze 
względu na miejsce zamieszkania,”; 
3) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

                                                 
28) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007,  
z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1203, Nr 173, poz. 1808 i Nr 222,   
poz. 2249, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 235, poz. 1700 oraz 
z  2008 r. Nr 180, poz. 1112. 
29) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2021, z 2003 r. Nr 124, 
poz. 1152, z 2004 r. Nr 121, poz. 1265 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112. 
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„1. Licencję wydaje, odmawia jej wydania, zawiesza lub cofa, w drodze 
decyzji administracyjnej, komendant wojewódzki Policji właściwy ze 
względu na zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania osoby 
ubiegającej się o wydanie licencji.”; 
4) art. 39 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 39. Organy uprawnione do prowadzenia postępowań karnych oraz 
postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe mają obowiązek 
powiadomić komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na 
zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania detektywa o wszczęciu 
postępowania karnego przeciwko osobie posiadającej licencję.”; 
5) w art. 40 w ust. 2 wyrazy „adres zamieszkania” zastępuje się wyrazami 
„zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania”. 

 
Art. 103. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu 

i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1585,  
z późn. zm.30)) w art. 13 w ust. 2 w pkt 1 lit. h otrzymuje brzmienie:  

„h) zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania,”. 
 

Art. 104. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych 
i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.31)) w art. 21 wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) adres miejsca zamieszkania;”; 

 
2) w ust. 5 w pkt 5 wyrazy „miejsce stałego pobytu” zastępuje się wyrazami 

„miejsce zamieszkania”. 
  

Art. 105. W ustawie z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, 
burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.32)) wprowadza 
się następujące zmiany: 

 
1) w art. 8 w ust. 1: 

a)  w pkt 1 wyrazy „miejsce zamieszkania” zastępuje się wyrazami 
„zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania (tylko nazwa 
miejscowości i nazwa gminy)”, 

 
b) w pkt 2 wyraz „adres” zastępuje się wyrazami „adres 

zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania”; 
 

2) w art. 9 w ust. 3 po wyrazach „ze względu na” dodaje się wyrazy 
„zarejestrowane podstawowe”; 
 
3) w art. 10 w ust. 1 wyrazy „miejsce zamieszkania” zastępuje się 

                                                 
30) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz 
z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170. 
31) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938, 
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600. 
32) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 
i Nr 48, poz. 327 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. 
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wyrazami „zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania (tylko nazwa 
miejscowości i nazwa gminy)”. 

 
Art. 106. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002  r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. 

Nr 113, poz. 985, z późn. zm.33)) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 17 w ust. 3 wyrazy „miejsce pobytu stałego lub czasowego” 
zastępuje się wyrazami „zarejestrowane podstawowe miejsce 
zamieszkania lub dodatkowe miejsce zamieszkania”; 
2) w art. 18 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „miejsca pobytu stałego i czasowego” 
zastępuje się wyrazami „zarejestrowanego podstawowego miejsca 
zamieszkania lub dodatkowego miejsca zamieszkania”; 
3) w art. 23 w ust. 1 w pkt 8 wyrazy „miejsce pobytu stałego lub 
czasowego” zastępuje się wyrazami „zarejestrowane podstawowe miejsce 
zamieszkania lub dodatkowe miejsce zamieszkania”. 

 
Art. 107. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 100, poz. 696, z późn. zm.34)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) użyte w art. 35 w ust. 1 w pkt 4, w art. 37 w ust. 2 w pkt 1 i 2, w art. 55 
w  ust. 1 w pkt 5 oraz w  art. 177 w ust. 2 w pkt 3 w lit. a i b w   różnej 
liczbie i  przypadku wyrazy „miejsce stałego pobytu” zastępuje się użytymi 
w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami  „zarejestrowane podstawowe 
miejsce zamieszkania”; 
2) w art. 167 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „miejsce zamieszkania” zastępuje się 
wyrazami „zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania”; 
3) w art. 174 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy  „stałe miejsce zamieszkania” 
zastępuje się wyrazami „zarejestrowane podstawowe miejsce 
zamieszkania”; 
4) w art. 175 w ust. 6 w pkt 1 wyrazy „miejsce zamieszkania”  zastępuje 
się wyrazami „zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania”. 
 

Art. 108. W ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.35)) w art. 18 w ust.1 pkt 3 
otrzymuje brzmienie: 

„3) zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania,”. 
 
Art. 109. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz 

o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości 
konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 156, poz. 1301, 
z późn. zm.36))  wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w art. 23 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
33) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2006 r. Nr 104, 
poz. 711. 
34) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, 
Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558 oraz 
z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901 i Nr 177, poz. 1095. 
35) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808,            
z 2007 r. Nr 50, poz. 331 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056. 
36) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 107, 
poz. 1135. 
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        „2) uzyskania zezwolenia organów administracji publicznej na zmianę 
zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania i dodatkowego 
miejsca zamieszkania;”; 
2) w art. 33 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5)  wbrew nakazowi określonemu w art. 23 ust. 2 pkt 2 zmienia 
zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania lub dodatkowe miejsce 
zamieszkania  bez wymaganego zezwolenia;”. 

 
Art. 110. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym 

(Dz. U. Nr 57, poz. 507, z późn. zm.37)) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 9:  
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. O dopisaniu lub wpisaniu do spisu osób uprawnionych do udziału 
w referendum osób, o których mowa w ust. 4, niezwłocznie zawiadamia się 
urząd gminy właściwy ze względu na ich zarejestrowane podstawowe 
miejsce zamieszkania lub ostatnie zarejestrowane podstawowe miejsce 
zamieszkania. W przypadku osób, które nigdy nie miały zarejestrowanego 
podstawowego miejsca zamieszkania zawiadomienie przekazuje się 
organowi wykonawczemu gminy właściwemu dla dzielnicy Śródmieście 
m. st. Warszawy.”, 
 
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po porozumieniu 
z Państwową Komisją Wyborczą, określi, w drodze rozporządzenia, 
sposób sporządzenia i udostępniania spisu osób uprawnionych do udziału 
w referendum, ustalając wzór spisu, metody jego aktualizacji, wzór 
wniosku o udostępnienie spisu, wzory wykazów osób przebywających 
w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach 
śledczych, a także w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów, 
oraz w domach studenckich, w których utworzono obwody głosowania, 
wzór zawiadomienia o dopisaniu lub o wpisaniu osoby uprawnionej do 
udziału w referendum do spisu w innym obwodzie głosowania, wzór oraz 
sposób wydawania zaświadczenia o prawie do głosowania.”; 

 
2) w art. 63 w ust. 4 wyrazy „adresy zamieszkania” zastępuje się wyrazami 
„adresy zarejestrowanych podstawowych miejsc zamieszkania”. 

 
Art.  111. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.38)) w art. 28b ust. 9 otrzymuje brzmienie:  
„9. Czas dojazdu na miejsce zdarzenia, liczony od momentu 
powiadomienia członka Komisji o konieczności przystąpienia do badania 
poważnego wypadku, wypadku lub incydentu do momentu przybycia na 
to miejsce, a także czas powrotu z tego miejsca do siedziby Komisji lub 
zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania, wlicza się do 
czasu pracy.”.   

                                                 
37) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 85, poz. 782 oraz z 2007 r. Nr 112, 
poz. 766. 
38) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 
i Nr 191, poz. 1374 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 359 i Nr 144, poz. 902. 
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Art. 112.  W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego 

(Dz. U. Nr 64, poz. 592 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) w art. 7 ust. 4 otrzymuje 
brzmienie: 

„4. Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie 
o dokonanej rejestracji podstawowego miejsca zamieszkania.”. 

 
Art. 113. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 

Nr 130, poz.1188, z późn. zm.39)) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w art. 9 w ust. 2: 
a) w pkt 3  lit. c otrzymuje brzmienie: 
„c) informację o dacie i miejscu urodzenia, imionach rodziców, 
nazwisku rodowym matki, miejscu zarejestrowanego 
podstawowego albo dodatkowego zamieszkania  na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz  numerze PESEL osób, o których 
mowa w lit. a i b, a w przypadku cudzoziemców – informację 
o numerze paszportu oraz numerze wizy lub karty pobytu,”, 
 
b) w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie: 
„a) informację o dacie i miejscu urodzenia, imionach rodziców, 
nazwisku rodowym matki, miejscu zarejestrowanego 
podstawowego albo dodatkowego zamieszkania, numerze 
PESEL, a w przypadku cudzoziemców – informację 
o ewentualnym miejscu zarejestrowanego podstawowego albo 
dodatkowego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz o numerze paszportu, a także o numerze wizy lub 
karty pobytu,”; 
 
2) w art. 15 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo miejsce 
zarejestrowanego podstawowego albo dodatkowego 
zamieszkania;”; 

 
3) w art. 56 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) przyjmowanie od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej 
zarejestrowanego podstawowego albo dodatkowego 
zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki niebędącej 
przesyłką rejestrowaną.”. 

 
Art. 114. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 

z  2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.40)) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 76: 

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
39) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, Nr 171, 
poz. 1800 i  Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 191, poz. 1413 oraz 
z 2007 r. Nr 176, poz. 1238. 
40) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 
i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 180, poz. 1112. 
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„3) adres zarejestrowanego podstawowego miejsca 
zamieszkania; w przypadku braku zarejestrowanego 
podstawowego miejsca zamieszkania danych o adresie nie 
zamieszcza się;”, 

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) adres zarejestrowanego podstawowego miejsca 
zamieszkania; w przypadku braku zarejestrowanego 
podstawowego miejsca zamieszkania danych o adresie nie 
zamieszcza się;”; 

2) w art. 78 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) adres zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania.”. 

 
 Art. 115. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. 
Nr 17, poz. 141) w art. 2 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5) miejscowość niezamieszkana – miejscowość, w której nie przebywa 
stale lub nie posiada zarejestrowanego podstawowego miejsca 
zamieszkania co najmniej jedna osoba; 
6) miejscowość zamieszkana – miejscowość, w której stale przebywa lub 
posiada zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania co najmniej 
jedna osoba;”. 

 
 

Art. 116. W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892) wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w art. 6 w ust. 1 uchyla się pkt 18; 

 
2) w art. 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1) oznaczenie stron – stopień wojskowy, imię i nazwisko oraz stanowisko 
służbowe dowódcy jednostki wojskowej, a także stopień wojskowy, imię 
i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, adres zarejestrowanego 
podstawowego miejsca zamieszkania oraz dodatkowego miejsca 
zamieszkania, jeżeli takie ma zarejestrowane, serię i numer dowodu 
tożsamości oraz numer PESEL i numer identyfikacji podatkowej żołnierza 
lub innej osoby powoływanej do zawodowej służby wojskowej;”; 

 
3) w art. 48 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3, obejmują: nazwisko i imiona, 
nazwisko rodowe, nazwisko i imiona poprzednie, imiona rodziców, 
nazwiska rodowe rodziców, imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko 
rodowe, imiona dzieci, płeć, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer 
PESEL, numer identyfikacji podatkowej, stopień wojskowy, adres 
zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania oraz dodatkowego 
miejsca zamieszkania, jeżeli takie ma zarejestrowane, a także rodzaj, serię 
i numer dokumentu tożsamości.”; 

 
4) w art. 96:  
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
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„7. Wypłaty świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 95 pkt 1, 
zwrotu kosztów jednorazowego przejazdu żołnierza i członków jego 
rodziny oraz zwrotu kosztów przewozu urządzenia domowego do 
obranego przez żołnierza miejsca zamieszkania w kraju dokonuje 
wojskowy organ emerytalny właściwy dla zarejestrowanego podstawowego 
miejsca zamieszkania albo dodatkowego miejsca zamieszkania, jeżeli 
takie ma zarejestrowane.”, 

 b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 
„9. Wypłaty należności, o których mowa w ust. 7, dokonuje się na pisemny 
wniosek żołnierza zawodowego, na podstawie decyzji wojskowego organu 
emerytalnego właściwego dla zarejestrowanego podstawowego miejsca 
zamieszkania albo dodatkowego miejsca zamieszkania, jeżeli takie ma 
zarejestrowane.”. 
 

Art. 117. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) w art. 2 pkt 4 otrzymuje 
brzmienie: 

„4) liczbie mieszkańców – rozumie się przez to liczbę mieszkańców 
zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego lub 
obszarze kraju, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego 
rok bazowy, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”. 

 
Art. 118. W ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do 

Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.41)) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 33: 
a)  w ust. 3 i 4 wyrazy „adres zamieszkania” zastępuje się wyrazami 

„adres zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania”, 
b) w ust. 5 po wyrazie „według” dodaje się wyrazy „zarejestrowanego 

podstawowego”; 
 

2) w art. 34: 
a)  w ust. 1 wyrazy „miejsce jego stałego zamieszkania” zastępuje się 

wyrazami „jego zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania”, 
b) w ust. 2 wyrazy „adres zamieszkania” zastępuje się wyrazami „adres 

zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania”; 
 

3) w art. 35: 
a)  w ust. 4 wyrazy „miejscem stałego zamieszkania” zastępuje się 

wyrazami „miejscowością, w której mają zarejestrowane 
podstawowe miejsce zamieszkania”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
 „5. O dopisaniu lub wpisaniu do spisu wyborców osób, o których mowa 
w ust. 1 – 4, niezwłocznie zawiadamia się urząd gminy właściwy ze 
względu na ich zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania lub 
ostatnie zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania. 

                                                 
41) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 112, 
poz. 766. 

 
 

53



W przypadku wyborców, którzy nigdy nie mieli zarejestrowanego 
podstawowego miejsca zamieszkania zawiadomienie przekazuje się 
organowi wykonawczemu gminy właściwemu dla dzielnicy Śródmieście 
m. st. Warszawy.”; 
 

4) w art. 36 w ust. 2 wyrazy „adres zamieszkania” zastępuje się wyrazami 
„adres zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania”; 
 
5) w art. 37 w ust. 2 wyrazy „miejsce stałego zamieszkania wyborcy” 
zastępuje się wyrazami „miejsce pobytu wyborcy za granicą oraz adres 
zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania lub adres 
ostatniego zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania, jeżeli 
wyborca takie miejsce posiada”; 
6) w art. 41 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 
„Minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Państwowej 
Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia:”; 
 
7) użyte w art. 49 w ust. 4 w pkt 2 i 3, w art. 50 w ust. 7 w pkt 2 i 3 oraz 
w  ust. 8 w pkt 1, w art. 51 w ust. 1, w ust. 5 w pkt 2 i 3 oraz w ust. 6 
w  pkt  3 w różnej liczbie i przypadku wyrazy „adres zamieszkania” 
zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „adres 
zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania”; 
 
8) w art. 61 w ust. 2 wyrazy „adresu stałego zamieszkania” zastępuje się 
wyrazami „adresu zarejestrowanego podstawowego miejsca 
zamieszkania”; 

 
9) w art. 63 w ust. 2 wyrazy „adres zamieszkania” zastępuje się wyrazami 
„adres zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania”. 

 
Art. 119. W ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej 

(Dz. U. Nr 49, poz. 463, z późn. zm.42)) w art. 3 w ust. 5 wyrazy „adres 
zameldowania” zastępuje się wyrazami „zarejestrowane podstawowe miejsce 
zamieszkania”.  
 

 
Art. 120. W ustawie  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 115, poz. 728 i Nr 171, poz. 1056) wprowadza się następujące zmiany:  
 

1) w art. 6 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
„8) osoba bezdomna – osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym 
w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym 
zasobie gminy, która nie ma zarejestrowanego podstawowego miejsca 
zamieszkania, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym, 
która ma zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania w lokalu lub 
innym miejscu, w których nie ma możliwości zamieszkania;”; 
 
2) art. 86a otrzymuje brzmienie:  

                                                 
42) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 42, 
poz. 273. 
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„Art. 86a. Powiatem właściwym do ponoszenia wydatków na dziecko jest 
powiat miejsca zamieszkania dziecka przed jego umieszczeniem 
w pierwszej formie opieki zastępczej nad dzieckiem. Jeżeli nie można 
ustalić powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, 
właściwy do ponoszenia wydatków na to dziecko jest powiat miejsca jego 
ostatniego zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania. Jeżeli 
nie można ustalić miejsca ostatniego zarejestrowanego podstawowego 
miejsca zamieszkania dziecka, właściwy jest powiat miejsca siedziby sądu, 
który orzekł o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub całodobowej 
placówce opiekuńczo-wychowawczej.”; 

 
3) w art. 93 w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 
„a) zgłoszenia do gminy właściwej dla zarejestrowanego podstawowego 
miejsca zamieszkania.”;  

 
4) art. 101 otrzymuje brzmienie:  
„Art. 101. 1. Właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca 
zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. 
2. W przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo jest gmina 
ostatniego zarejestrowanego podstawowego miejsca  zamieszkania tej 
osoby. 
3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby 
ubiegającej się o świadczenie, w sprawach niecierpiących zwłoki oraz 
w sprawach cudzoziemców, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany, 
i cudzoziemców, o których mowa w art. 5a, właściwą miejscowo jest gmina 
miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie. 
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, można przyznać świadczenia 
wymienione w art. 37 – 42 i 47 – 50. 
5. Do przyznawania świadczeń w miejscu pobytu nie stosuje się kwot 
kryteriów dochodowych podwyższonych zgodnie z art. 8 ust. 2. 
6. Dla mieszkańca domu właściwa jest gmina, która skierowała go do 
domu pomocy społecznej. 
7. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie 
zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania w przypadku osoby 
bezdomnej jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała 
świadczenia w miejscu pobytu.”. 

 
Art. 121. W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, 

poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) art. 83 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 83. Pisma skierowane do osób nieznanych z zarejestrowanego 
podstawowego miejsca zamieszkania lub z dodatkowego miejsca 
zamieszkania albo adresu oraz decyzje, o których mowa w art. 82, 
wywiesza się na okres 14 dni w siedzibie organu celnego prowadzącego 
postępowanie. Pisma oraz decyzje uważa się za doręczone po upływie 
tego terminu.”; 
 
2) w art. 84 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„Art. 84. 1. Osoba, która nie posiada zarejestrowanego podstawowego 
miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium kraju, jest obowiązana, na 
żądanie organu celnego i w terminie przez niego wskazanym, do 
ustanowienia w kraju pełnomocnika do spraw doręczeń. Ustanowienie 
pełnomocnika jest skuteczne także w postępowaniu, o którym mowa 
w art. 31 ust. 2.”. 

 
Art. 122. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, Nr 70, poz. 416 i Nr 171, 
poz. 1056) wprowadza się następujące zmiany:  

 
1) w art. 2 w ust. 1:  

a) w pkt 2 wyrazy „we właściwym dla miejsca zameldowania 
stałego lub czasowego” zastępuje się wyrazami „we właściwym 
dla zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania lub 
dodatkowego miejsca zamieszkania”, 
b) w pkt 12 lit. c otrzymuje brzmienie: 
„c) Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, jeżeli 
szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż zarejestrowane 
podstawowe miejsce zamieszkania lub dodatkowe miejsce 
zamieszkania”; 

2)  w art. 44 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, 
która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, 
przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania, 
w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy;”; 

3)  w art. 45 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła 
zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie 
zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania w miejscowości, 
do której czas dojazdu i powrotu do miejsca zamieszkania wynosi 
łącznie ponad 3 godziny dziennie;”; 

4)  w art. 73 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 
„2a. W przypadku zmiany przez bezrobotnego miejsca 
zamieszkania, skutkującej zmianą właściwości powiatowego urzędu 
pracy, bezrobotny jest obowiązany powiadomić o tym fakcie urząd 
pracy, w którym jest zarejestrowany, oraz stawić się w powiatowym 
urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania 
w  terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zamieszkania.”. 

 
Art. 123. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 

Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.43)) użyte w różnej liczbie i przypadku wyrazy „stałe 
zameldowanie” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami  
„zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania”. 

 

                                                 
43) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, 
poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, 
poz.  1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556 
oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101. 
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  Art. 124. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. 
Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970 oraz z 2007 r. Nr 34, 
poz. 206 i Nr 171, poz. 1208) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w art. 38 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „stałe miejsce zamieszkania” 
zastępuje się wyrazami „zarejestrowane podstawowe miejsce 
zamieszkania”; 
 
2) w art. 41 w ust. 2 wyrazy „miejsce zamieszkania” zastępuje się 
wyrazami „zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania”. 

 
 
Art. 125. W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1027 oraz z 2008 r. Nr 32, poz. 192) w art. 43 w ust. 1 
wyrazy „miejsce stałego pobytu” zastępuje się wyrazami „zarejestrowane 
podstawowe miejsce zamieszkania”.  

 
 

Art. 126. W ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 oraz 
z 2007 r. Nr 120, poz. 818) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 28 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) adres zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania; 
w przypadku braku zarejestrowanego podstawowego miejsca 
zamieszkania danych o adresie nie zamieszcza się; 
2) w art. 52 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) adres zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania; 
w przypadku braku zarejestrowanego podstawowego miejsca 
zamieszkania danych o adresie nie zamieszcza się;”; 
3) w art. 74 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Wojewoda, który wydał decyzję o wydaleniu, informuje organ gminy, 
który zarejestrował podstawowe miejsce zamieszkania obywatela UE lub 
członka rodziny niebędącego obywatelem UE, o opuszczeniu przez nich 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wykonaniem decyzji 
o wydaleniu.”. 

 
 

Art. 127. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 
Nr  225, poz. 1635, z późn. zm.44)) wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w art. 7 w pkt 1 wyrazy „miejsca stałego pobytu” zastępuje się wyrazami 
„zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania”; 

 
2) w załączniku do ustawy: 

     a)  w części I w ust. 53 w kol. 4 po pkt 6 dodaje się pkt 7  
w  brzmieniu:  

                                                 
44) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427,  Nr 124,  poz. 859, 
Nr  127, poz. 880, Nr 128, poz. 883 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262 i Nr 63, poz. 394. 
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„7) decyzje w sprawie wyrejestrowania podstawowego 
i dodatkowego miejsca zamieszkania  wydane na wniosek 
właściciela lub osoby posiadającej spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu.”, 

     b) w części II:  
– uchyla się ust. 2, 
– w ust. 21 w kol. 4 po pkt 14 dodaje się pkt 15  w brzmieniu:  
„15) pełny odpis przetworzonych danych osobowych z rejestru 
PESEL, rejestrów mieszkańców i rejestrów zamieszkania 
cudzoziemców.”. 

 
Rozdział 9 

 
Przepisy przejściowe i końcowe  

 
 
Art. 128. Doręczenia środkami komunikacji elektronicznej, o których mowa 

w ustawie, następują na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

 
Art. 129. Postępowania administracyjne w sprawach indywidualnych wszczęte 

na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych i nie zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 
w sprawach o: 

1) zameldowanie – umarza się, 
2) uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania oraz 

o wymeldowanie – rozpatruje się na podstawie  przepisów niniejszej 
ustawy. 

 
Art. 130. 1. Dotychczasowe miejsce zameldowania na pobyt stały 

w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych  staje się zarejestrowanym podstawowym miejscem zamieszkania 
w rozumieniu art. 24 niniejszej ustawy. 
 
 2. Dotychczasowe miejsce zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 
3  miesiące w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności 
i dowodach osobistych osób posiadających zameldowanie na pobyt stały 
w rozumieniu tej ustawy staje się zarejestrowanym dodatkowym miejscem 
zamieszkania w rozumieniu art. 25 ust. 2 niniejszej ustawy. 
 
 3. Dotychczasowe miejsce zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 
3  miesiące w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności 
i dowodach osobistych obywateli polskich nieposiadających zameldowania na pobyt 
stały w rozumieniu tej ustawy staje się zarejestrowanym podstawowym miejscem 
zamieszkania w rozumieniu art. 24 niniejszej ustawy. 
 

4.  Dotychczasowe miejsce zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 
3  miesiące w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności 
i dowodach osobistych cudzoziemców posiadających wyłącznie takie zameldowanie, 
staje się zarejestrowanym podstawowym miejscem zamieszkania w rozumieniu 
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art.  24 niniejszej ustawy na okres wynikający ze zgłoszenia zameldowania na pobyt 
czasowy. 

5. Miejsce zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy 
w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych wygasa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 
 

6. Dotychczasowe ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały 
w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych staje się ostatnim zarejestrowanym podstawowym miejscem 
zamieszkania. 

 
Art. 131. 1. Określony w art. 16 ustawy z dnia  28 lipca 1983 r. o podatku od 

spadków i darowizn warunek zamieszkiwania w nabytym lokalu lub budynku, 
stanowiącym zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania, uważa się za 
zachowany także w przypadku zamieszkiwania potwierdzonego zameldowaniem na 
pobyt stały. 

 
2. Dotychczasowy adres miejsca zameldowania, o którym mowa w ustawie 

z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 
i płatników staje się adresem zarejestrowanego podstawowego miejsca 
zamieszkania. 

 
3. Przez zameldowanie na pobyt stały, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.45)), w brzmieniu obowiązującym na dzień  
31 grudnia 2008 r., rozumie się zameldowanie na pobyt stały w rozumieniu ustawy, 
 o której mowa w art. 129, lub zarejestrowanie podstawowego miejsca zamieszkania 
w rozumieniu niniejszej ustawy. 

 
 
Art. 132. 1. Numer PESEL nadany na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych staje się numerem 
PESEL w rozumieniu niniejszej ustawy. 

 

                                                 
45) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, 
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, 
Nr  8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, 
poz.  1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, 
poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, 
poz.  1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, 
Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, 
poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 
i  Nr  228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, 
poz.  1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, 
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, 
poz.  725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, 
Nr  164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 
i  Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, 
Nr  157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 
r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191, 
poz.  1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1673 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 623, Nr 141, poz. 888, 
Nr  143, poz. 894. 
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2. Dotychczasowy zbiór PESEL staje się rejestrem PESEL. 
 
3. Dotychczasowe gminne zbiory meldunkowe stają się odpowiednio 

rejestrami mieszkańców i rejestrami zamieszkania cudzoziemców. 
 
Art. 133. Do dnia 31 grudnia 2010 r. rejestry mieszkańców oraz rejestry 

zamieszkania cudzoziemców mogą być prowadzone przez organy gmin w systemie 
kartotecznym.  
 

Art. 134. 1. W dowodach osobistych wydanych przed i po wejściu w życie 
niniejszej ustawy, adres zameldowania oznacza adres zarejestrowanego 
podstawowego miejsca zamieszkania w rozumieniu niniejszej ustawy. 

 
2. Adres zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym, o którym mowa 

w ust. 1, stanowi potwierdzenie zarejestrowanego podstawowego miejsca 
zamieszkania. 

 
3. Od dnia 1 stycznia 2011 r. w dowodzie osobistym nie zamieszcza się 

adresu zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania. 
 
4. Dowody osobiste wydane przed dniem 1 stycznia 2011 r. zachowują 

ważność do upływu terminów w nich określonych. 
 
 Art. 135. 1. Wyborcę stale zamieszkałego na obszarze gminy bez 
zameldowania na pobyt stały wpisanego do rejestru wyborców na podstawie decyzji 
wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy, wykreśla się z rejestru wyborców. 
 

2. Wyborcę stale zamieszkałego na obszarze gminy pod innym adresem 
aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy, wpisanego do 
rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, na podstawie decyzji wójta 
lub burmistrza (prezydenta miasta) wykreśla się z rejestru wyborców. 

 
3.  Nie później niż przed upływem 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy wójt, burmistrz (prezydent miasta) powiadamia wyborcę, o którym mowa 
w ust. 1 i 2, że zostanie on wykreślony z rejestru wyborców. 
 
 Art. 136. 1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. zachowują moc akty wykonawcze 
wydane na podstawie art. 44d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji 
ludności i dowodach osobistych, w zakresie który nie jest sprzeczny z niniejszą 
ustawą. 
 2. Przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw zmienianych 
w art. 65 – 127 niniejszej ustawy, zachowują moc do czasu wydania nowych aktów 
wykonawczych, jednak nie dłużej niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia 
w  życie niniejszej ustawy. 
 

Art. 137. Akty wykonawcze wydane na podstawie utrzymanych w mocy 
przepisów, o których mowa w art. 139, oraz akty wykonawcze, o których mowa 
w art. 136, mogą być zmieniane. 
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Art. 138. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 18 miesięcy 
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, ogłosi w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej jednolite teksty ustaw zmienionych art. 65 – 127 niniejszej 
ustawy. 

 
Art. 139. Traci moc 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.3)) z wyjątkiem: 
1) art. 1 ust. 3,  art. 33 – 44, art. 44e, art. 44f, art. 45 i art. 55; 
 
2) art. 14, art. 31a – 31c, art. 44d, art. 44g – 44j i art. 46 ust. 1 pkt 2, które 

tracą moc z dniem 31 grudnia 2010 r. 
 

Art. 140. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, 
 z wyjątkiem: 

1) art. 135 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia; 
 
2) art. 8 pkt  6, 15 i 23, art. 9 w zakresie dotyczącym art. 8 pkt 6, 15 i 23,  
art. 10, art. 11, art. 13 – 23, art. 48 ust. 2 i 3, art. 49 – 62, które wchodzą 
w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 
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U Z A S A D N I E N I E 

                                         

 

Obowiązek meldunkowy polegający na informowaniu przez obywatela organów 

administracji państwowej o miejscu przebywania został wprowadzony w Polsce  

w 1928 r. Obowiązek ten miał wówczas charakter porządkowy i służył odbudowie 

państwowości polskiej. 

Po drugiej wojnie światowej meldunek stał się elementem systemu kontroli 

państwa, które konstruując przepisy dotyczące ewidencji ludności, nałożyło na 

obywatela rygorystyczny wymóg informowania o każdym wyjeździe poza miejsce  

zamieszkania. Obywatel zobowiązany był do zgłaszania miejsca pobytu nawet 

wtedy, gdy pobyt ten związany był z wyjazdem wakacyjnym, odwiedzinami  

u krewnych czy przyjaciół lub miał charakter z innych powodów krótkotrwały. 

Projektodawca niniejszej ustawy uznał takie rozwiązanie za zdecydowanie 

nadmiernie biurokratyczne i charakterystyczne dla ustroju Polski sprzed 1990 r.  

i nieodpowiadające współczesnym realiom demokratycznego państwa prawa. 

Decyzja o zainicjowaniu procesu zniesienia obowiązku meldunkowego,  

w zamiarze projektodawcy, stanowi z jednej strony wykonanie wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2002 r. sygn. akt K20/01 stwierdzającego, że 

ewidencja ludności służy zbieraniu informacji w zakresie danych o miejscu 

zamieszkania i pobytu osób, a więc rejestracji stanu faktycznego, a nie stanu 

prawnego, i nie jest formą kontroli nad legalnością zamieszkania i pobytu. Zdaniem 

Trybunału Konstytucyjnego regulacje prawne przyznawały nadmierną ochronę 

właścicieli budynków, co zmuszało osobę pragnącą dopełnić obowiązku 

meldunkowego do prowadzenia długotrwałej i często kosztownej procedury. Analiza  

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wykazuje, że nieuzasadnione było 

przekonanie, że właściciel (zarządca budynku) ma prawo wyrażania zgody na 

zameldowanie osoby w lokalu mieszkalnym stanowiącym jego własność, co 

naruszało konstytucyjną zasadę proporcjonalności. Powyższe znalazło wyraz 

w  orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych (np. Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 listopada 2007 r. sygn. akt III S.A./Kr 

381/07) jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (np. w wyroku z dnia 

7  marca  2003 r. sygn. akt V S.A. 2425/02, w wyroku z dnia 6 września 2005 r. 



sygn. akt IV S.A./Wa 830/05, w wyroku z dnia 1 lutego 2006 r. sygn. akt II OSK 

482/05, w wyroku z dnia 16 stycznia 2007 r. sygn. akt II OSK 173/06).  

Z drugiej strony decyzja o zainicjowaniu procesu zniesienia obowiązku 

meldunkowego stanowi również rozpoczęcie, niepodjętego dotychczas  

w tym wymiarze, procesu gruntownej przebudowy funkcjonowania administracji – 

integrację oraz znaczne zwiększenie referencyjności danych zawartych w rejestrach, 

usprawnienie obiegu informacji pomiędzy urzędami, poprawę relacji pomiędzy 

administracją a obywatelem, a co za tym idzie – uwolnienie obywateli od zbędnych 

powinności. 

Dodatkową potrzebę stworzenia nowego aktu prawnego regulującego kwestię  

ewidencji ludności zrodził obowiązek wykonania postanowień rozporządzenia (WE) 

nr 862/2007  z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji 

i ochrony międzynarodowej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) 

nr  311/76 w sprawie statystyk dotyczących pracowników – cudzoziemców.  

 

Projekt zakłada  dwuetapowe, rozłożone na trzy lata działania związane ze 

zniesieniem obowiązku meldunkowego i przewiduje w pierwszej kolejności: 

1) likwidację obowiązku rejestracji wszystkich dotychczasowych form 

pobytu o charakterze czasowym (tzw. pobyty czasowe do trzech 

miesięcy, pobyty czasowe powyżej trzech miesięcy, obowiązek 

meldunkowy wczasowiczów i turystów); oznacza to, iż obywatel polski 

nie będzie musiał informować urzędów administracji publicznej 

o  każdorazowym, nawet okazjonalnym wyjeździe poza swoje miejsce 

zamieszkania; 

2) likwidację obowiązku zgłaszania wymeldowania (według dzisiejszej 

terminologii); oznacza to, iż zamiast dwóch wizyt w urzędach, czasami 

oddalonych od siebie o kilkaset kilometrów, osoba dokona wyłącznie 

rejestracji nowego miejsca zamieszkania, zaś proces wyrejestrowania 

z  poprzedniego dokonany zostanie przez urząd; dodatkowo stworzono 

możliwość rejestracji drogą elektroniczną, a więc bez konieczności wizyty 

w urzędzie; 

3) wprowadzenie, w stosunku do dzisiejszych rozwiązań prawnych, takich 

ułatwień proceduralnych przy dokonywaniu rejestracji, jak: uproszczenie 

formularza zgłoszeniowego, w tym możliwość wydrukowania go ze 
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strony internetowej i wypełnienia w domu, ograniczenie danych 

o  informacje związane z obowiązkiem wojskowym i wykształceniem, 

zniesienie obowiązku udokumentowania stanu prawnego lokalu; 

4) zniesienie, w stosunku do obywateli polskich oraz obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy 

o  Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywateli Konfederacji 

Szwajcarskiej i członków ich rodzin, sankcji karnej za niedokonanie 

rejestracji miejsca zamieszkania; 

5) doprowadzenie do likwidacji zjawiska tzw. pozornej bezdomności, 

polegającej dziś na niemożności, mimo nałożonego obowiązku, 

dokonania zgłoszenia zamieszkania. Zjawisko to, w obecnym stanie 

prawnym, jest skutkiem połączenia wykonywania obowiązku 

meldunkowego z koniecznością potwierdzenia przez właściciela faktu 

zamieszkiwania, co de facto oznacza konieczność uzyskania zgody na 

dokonanie tej czynności. To z kolei uniemożliwia  rejestrację miejsca 

zamieszkania przy waśniach rodzinnych, nieuregulowanym stanie 

prawnym nieruchomości czy powszechnym przekonaniu wielu właścicieli 

wynajmujących swoje lokale, iż bezpieczeństwu ich własności zagraża 

dokonywanie przez najemców czynności meldunkowych; 

6) umożliwienie stosowania środków komunikacji elektronicznej  

w postępowaniach określonych w ustawie, co ma szczególne znaczenie 

dla obywatela, który w ten sposób będzie mógł wykonać obowiązek 

zgłoszenia miejsca zamieszkania oraz zrealizuje uprawnienie dostępu do 

własnych danych; propozycje w tym zakresie stanowią element 

szerszego, spójnego programu upowszechniania e-usług administracji 

publicznej, które będą mogły mieć masowy charakter ze względu na 

planowane zmiany w innych ustawach upraszczające wymogi dotyczące 

uwierzytelniania się obywatela (rezygnacja z obecnych warunków 

posługiwania się e-podpisem). 

 

Wskazane wyżej elementy będą realizowane od dnia wejścia w życie 

projektowanej ustawy, czyli w założeniu projektodawcy w 2009 r. 
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W drugim etapie, którego realizację przewidziano po 2011 r. projekt ustawy 

zapewnia możliwość funkcjonowania rejestru PESEL w całkowitym oderwaniu od 

rejestracji miejsca zamieszkania; dane związane z tożsamością osoby i jej statusem 

prawno-administracyjnym będą aktualne i całkowicie wiarygodne z uwagi na 

wprowadzoną projektem zasadę zasilania rejestru PESEL bezpośrednio przez 

organy administracji rejestrujące zdarzenia powodujące wytworzenie tych danych. 

W  konsekwencji zagwarantuje to referencyjność rejestru PESEL jako jednego 

wiarygodnego rejestru, który stanie się zbiorem danych wyjściowych dla innych 

centralnych rejestrów państwowych oraz doprowadzi do znacznego obniżenia 

kosztów funkcjonowania administracji. Z punktu widzenia obywatela zapewni 

możliwość „odmiejscowienia” czynności administracyjnych, stwarzając podstawę do 

likwidacji  zapisów o adresie miejsca zamieszkania w dowodach osobistych i innych 

dokumentach oraz zlikwiduje obowiązek zawiadamiania przez obywatela różnych 

instytucji o zmianie danych, np.: urzędów skarbowych, ZUS-u, wojskowych komend 

uzupełnień itp. Ostatecznym efektem takiej przebudowy rejestru PESEL będzie 

zniesienie rejestracji miejsca zamieszkania jako odrębnej instytucji prawa. 

Aby osiągnąć efekt docelowy niezbędna będzie kompleksowa zmiana 

w  systemie obiegu informacji między urzędami rejestrującymi zdarzenia związane 

z  tożsamością i statusem prawno-administracyjnym osoby a rejestrem PESEL, 

wymagająca zasadniczej modernizacji systemów informatycznych, obsługujących 

ewidencję ludności zarówno na poziomie gminy, jak i na poziomie centralnym. 

 

Planowane wprowadzenie nowego wzoru dowodu osobistego, w postaci 

dokumentu zawierającego elementy umożliwiające zapis danych w formie 

elektronicznej, którego funkcjonalność w stosunku do obecnej będzie znacznie 

zwiększona, powoduje konieczność wyodrębnienia unormowań dotyczących dowodu 

osobistego z dotychczasowych regulacji wspólnych z ewidencją ludności. W związku 

z tym, iż prace nad nowym wzorem dowodu osobistego zakreślone są na okres do 

2011 r., projekt nowej ustawy w tej sprawie powstanie w 2009 r. Obecnie zasady 

wydawania dowodów osobistych nie zmieniają się, dlatego projektodawca założył 

obowiązywanie dotychczasowych przepisów. Z tych względów projekt ustawy 

o ewidencji ludności nie obejmuje tematyki związanej  z dowodami osobistymi. 
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Projekt ustawy reguluje w szczególności: 

– zasady i sposób prowadzenia ewidencji ludności 

w  Rzeczypospolitej  Polskiej, 

– zakres i zasady rejestracji danych gromadzonych w rejestrze 

PESEL, rejestrze mieszkańców i rejestrach zamieszkania 

cudzoziemców, a także  relacje z innymi rejestrami 

centralnymi, 

– zasady i tryb nadawania numeru PESEL, 

– zasady zgłaszania i rejestracji miejsca zamieszkania obywateli 

polskich i cudzoziemców, 

– zasady udostępniania danych z rejestrów PESEL, rejestrów 

mieszkańców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców, 

a także zawiera w przepisach przejściowych i końcowych odpowiednie normy 

intertemporalne. 

 

1. Ewidencja danych ludności 

 

a) stan obecny 

 

 Ewidencja danych ludności w dzisiejszym kształcie, w tym  prowadzenie 

rejestru PESEL, całkowicie opiera się na realizacji obowiązku meldunkowego. 

 Logika zasilania rejestru PESEL polega na wprowadzaniu danych wyłącznie 

przez komórki ewidencji ludności w gminie, zajmujące się meldowaniem na pobyt 

stały i pobyt czasowy, mimo iż zakres danych zasilających PESEL jest o wiele 

szerszy i dotyczy w głównej mierze tożsamości, stanu cywilnego, obywatelstwa czy 

dokumentu tożsamości. Komórkom ewidencji ludności  przypisano w całym systemie 

ewidencji danych rolę nadrzędną; są miejscem gromadzenia danych związanych 

z  tożsamością i statusem prawno-administracyjnym osoby; komórki ewidencji 

ludności są równocześnie pośrednikiem w przepływie danych między organami 

administracji rejestrującymi zdarzenia tworzące te dane (np. kierownikami urzędów 

stanu cywilnego, konsulami, wojewodami) a rejestrem PESEL. Taki system jest 

powodem wielu omyłek i bardzo niekorzystnie wpływa na terminy zasilania rejestrów, 

co powoduje znaczne obniżenie referencyjności danych zawartych w rejestrze. 
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Organy odpowiedzialne za rejestrację zdarzeń nie mają dostępu do rejestru PESEL, 

aby móc go zasilać. Kierują informację o danych osoby do komórki ewidencji 

ludności właściwej dla miejsca pobytu osoby, identyfikowanego przez adres jej 

zameldowania. Jeżeli, na obecnym etapie, a więc przed stworzeniem warunków 

technicznych umożliwiających wprowadzanie danych bezpośrednio przez organy je 

rejestrujące, zlikwidowano by całkowicie rejestrację miejsca zamieszkania, rejestr 

PESEL przestałby być zasilany i doszłoby do  jego dezaktualizacji, podczas gdy 

opiera się na nim m.in. system wyborczy, zasady finansowania samorządu 

terytorialnego, jak również  możliwość świadczenia przez administrację publiczną 

podstawowych usług dla obywateli, np. w zakresie szeroko rozumianej pomocy 

społecznej, realizacji obowiązku szkolnego itp. 

Na poziomie centralnym funkcjonuje wiele różnych rejestrów tematycznych,  

w których gromadzone są dane osób na potrzeby realizacji zadań resortowych. Mimo 

tego, iż zakres danych w tych rejestrach w części dotyczącej tożsamości osób 

powtarza się, rejestry te są autonomiczne, co generuje po stronie budżetu państwa 

nieuzasadnione koszty. Co więcej, organy odpowiedzialne za prowadzenie tych 

rejestrów nakładają na obywateli obowiązek informowania o zmianie danych. 

 

      b) stan docelowy 

 

Po 2011 r. ewidencja ludności będzie funkcjonować, co przewiduje 

przedkładany projekt, w oparciu nie o kryterium miejscowe (związane ze zgłaszaniem 

miejsca zamieszkania), lecz wyłącznie o kryterium rzeczowe. Dane związane  

z tożsamością osoby i jej statusem prawno-administracyjnym wprowadzać będą 

bezpośrednio do rejestru PESEL organy rejestrujące zdarzenia, tj. kierownicy 

urzędów stanu cywilnego, wojewodowie i konsulowie oraz organy gmin wydające 

dowody osobiste. Rejestr PESEL będzie podstawowym rejestrem gromadzącym 

dane związane z tożsamością osób. Zmiana zasad zasilania zagwarantuje jego 

pełną wiarygodność i aktualność, dzięki czemu stanie się – w zakresie 

przedmiotowym – rejestrem referencyjnym i będzie mógł w tym względzie pełnić rolę 

nadrzędną  wobec innych rejestrów centralnych. Zapewniony zostanie automatyczny 

obieg informacji między rejestrami, co zwolni obywateli, przy większości czynności 

administracyjnych, z obowiązku przedkładania dokumentów poświadczających te 

dane i wykluczy takie żądania po stronie organów administracji. Wykluczy również 
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możliwość prawnego nakładania na obywateli obowiązku informowania urzędów 

o zmianie danych. W rezultacie stworzy podstawę do oczekiwanego społecznie 

„odmiejscowienia” wielu czynności administracyjnych. 

 

c) sposób realizacji stanu docelowego 

      

Sposób realizacji stanu docelowego wymaga od strony technicznej:  

– modernizacji i przebudowy aplikacji obsługującej gromadzenie danych 

w  rejestrze PESEL oraz aplikacji umożliwiających zasilanie tego rejestru, 

a  także modernizacji urządzeń technicznych, 

– modernizacji aplikacji na poziomie gminy oraz stworzenie aplikacji 

umożliwiającej rejestrowanie i przesyłanie danych przez organy, które 

takich aplikacji nie mają, 

– zapewnienia sprawnej i wydajnej łączności on-line między rejestrem 

PESEL a podmiotem zasilającym w dane, 

– zakupu urządzeń informatycznych. 

  

Od strony prawnej wymaga natomiast pozostawienia, na okres do zakończenia 

przebudowy i modernizacji rejestrów związanych z ewidencją ludności, instytucji 

zgłaszania miejsca zamieszkania, aby nie doprowadzić do zakłócenia 

funkcjonowania rejestru PESEL i zdezaktualizowania danych w nim gromadzonych. 

 

2. Zakres danych w rejestrach 

      

a) stan obecny 

 

Przedmiotowo rejestr PESEL zawiera dane związane z tożsamością i statusem 

prawno-administracyjnym osoby, zarówno aktualne, jak i archiwalne. Zawiera też 

dane gromadzone w związku z realizacją obowiązku wojskowego oraz informacje  

o dokumentach legalizujących pobyt cudzoziemców. Nie zawiera, w sposób 

wyodrębniony, danych o kraju urodzenia i kraju poprzedniego miejsca zamieszkania, 

wymaganych postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 862/2007 z dnia 11 lipca 

2007 r.  
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Podmiotowo rejestr PESEL obejmuje dane osób, które zamieszkują na 

terytorium kraju, jak również dane osób, które przebywają w Polsce okazjonalnie. 

Powoduje to brak referencyjności danych, ponieważ w stosunku do osób, które 

krótko w Polsce zamieszkują lub, nie będąc związanymi z Polską, przystępują do 

czynności prawnych za granicą, nie ma możliwości aktualizacji ich danych. 

 

b) stan docelowy 

 

Założeniem projektodawcy jest gromadzenie w rejestrze PESEL danych, które 

ponad wszelką wątpliwość pozwolą ustalić tożsamość osoby i jej aktualny status 

prawno-administracyjny. Wykreślono dane związane z obowiązkiem wojskowym oraz 

z dokumentami legalizującymi pobyt cudzoziemców uznając, że nie są to dane 

związane z tożsamością i winny być gromadzone wyłącznie w rejestrach 

tematycznych. Dopisano  dane wynikające z rozporządzenia (WE) z dnia 11 lipca 

2007 r. – przydając im jako jedynym w rejestrze – charakter deklaratoryjny, ponieważ 

rzadko mogą być udokumentowane. Dopisano również, obok danych dotyczących 

dowodu osobistego, dane o aktualnym paszporcie, wychodząc z założenia – czego 

dowodzi doświadczenie ostatnich lat – że spośród Polaków, którzy czasowo 

wyjechali za granicę, wielu nie posiada innego dokumentu tożsamości aniżeli 

paszport. 

W zakresie podmiotowym przyjęto, że w rejestrze PESEL gromadzone są dane 

obywateli polskich urodzonych i zamieszkałych na terytorium RP oraz tych  obywateli 

polskich zamieszkałych za granicą, którzy przystąpią przed władzami polskimi do 

czynności administracyjnych, a więc osób ubiegających się o polski dokument 

tożsamości. W stosunku do cudzoziemców założono, co do zasady, że gromadzi się 

dane tych osób, które stale zamieszkują na terytorium RP lub ich status wskazuje, że 

charakter pobytu będzie długotrwały (azyl, status uchodźcy, pobyt tolerowany itp.). 

Dane cudzoziemców, którzy z założenia przebywają w Polsce czasowo, będą 

gromadzone, jak to ma miejsce dotychczas, w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji 

i wykazu w sprawach cudzoziemców o nazwie „System Pobyt”, natomiast na 

potrzeby ewidencji ludności – w rejestrach zamieszkania cudzoziemców. W rejestrze 

PESEL dane tych osób mogą być gromadzone wyłącznie na umotywowany wniosek 

cudzoziemca.  
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Oprócz danych aktualnych rejestr PESEL zawierać będzie, jak dotychczas, 

tzw.  dane archiwalne, tj. dane osoby sprzed dokonanej zmiany, np.: poprzednie 

nazwisko,  poprzedni stan cywilny itd. Pojęcie tożsamości wykracza poza dane 

aktualne, ponieważ bardzo często do ustalenia tożsamości osoby niezbędne jest 

odtworzenie chronologii zdarzeń, tj. sięgnięcie do informacji o zmianach jej danych. 

Wyjątkiem w tym względzie, w projektowanej zawartości rejestru PESEL, są dane 

dotyczące poprzednich dokumentów tożsamości, które gromadzone są w centralnych 

rejestrach tematycznych. O ile w stosunku do obywatela polskiego dokumentem 

źródłowym dla danych zamieszczanych w rejestrze PESEL są akty stanu cywilnego, 

wyroki sądowe i decyzje administracyjne, o tyle w stosunku do cudzoziemców 

przyjęto, iż zakres danych może być ustalony wyłącznie na podstawie danych 

zawartych w dokumencie podróży. Projektodawca nie wykluczył jednocześnie 

możliwości gromadzenia, w stosunku do cudzoziemców, szerszego zakresu danych, 

o ile przystąpią oni do czynności administracyjnych przed organami polskimi lub 

uwiarygodnią w Polsce dokumenty zagraniczne. Taka metodologia gwarantuje 

wiarygodność i aktualność danych, pozwalając równocześnie na identyfikację osoby. 

 

3.     Nadawanie numeru PESEL 

         

Zasady nadawania numeru PESEL są skutkiem zaprojektowanych zasad 

gromadzenia danych w rejestrze PESEL. Co do zasady numer PESEL ma posiadać 

osoba związana z Polską, natomiast do minimum należy ograniczyć sytuacje, 

w których numer ten jest nadawany do realizacji jednostkowego celu. Nowe 

rozwiązania, w stosunku do obecnych, upraszczają procedury związane 

z nadawaniem numeru PESEL, zakładając, że jest on nadawany z urzędu „od ręki”, 

przy okazji załatwiania przez osobę sprawy skutkującej nadaniem numeru PESEL 

np. przy rejestracji urodzenia dziecka czy ubieganiu się o polski dokument 

tożsamości. Osoba taka,  również „od ręki”, otrzyma urzędowe powiadomienie 

o nadaniu numeru PESEL, czego przepisy prawne w obecnym kształcie nie 

przewidują. Wobec osób, które zgodnie z projektem ustawy będą mogły uzyskać 

numer PESEL wyłącznie w drodze indywidualnej, na umotywowany wskazaniem 

właściwego przepisu prawa wniosek, przyjęto iż sprawa załatwiana będzie nie jak 

dotychczas w jednym miejscu w kraju (tj. Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

 
 

9



i  Administracji), lecz w dowolnym, właściwym rzeczowo organie administracji na 

szczeblu terenowym. 

 

4. Rejestracja miejsca zamieszkania 

 

Zasady (założonej w pierwszym etapie po wejściu w życie ustawy, czyli do 

2011 r.) rejestracji miejsca zamieszkania związane są wyłącznie z koniecznością 

zapewnienia funkcjonowania do tego czasu rejestru PESEL. Zdezaktualizowanie 

rejestru nie uniemożliwiłoby  działania państwa, ale z pewnością znacząco 

obniżyłoby standard usług świadczonych przez  państwo  na rzecz obywateli. 

W  konsekwencji, w krótkim czasie, obywatele zostaliby obarczeni koniecznością 

załatwiania spraw, które dziś – przy pomocy rejestru PESEL – wykonuje państwo. 

Dla przykładu obywatele we własnym zakresie musieliby dopisywać się do spisu 

wyborców, przedkładać przy różnych czynnościach administracyjnych dokumenty 

źródłowe potwierdzające ich tożsamość itp. Bez wątpienia również zakłócony byłby 

system finansowania samorządu terytorialnego, oparty obecnie na ustalaniu liczby 

mieszkańców według miejsca zameldowania. 

W tej sytuacji projektodawca zrezygnował z rejestrowania każdorazowego, 

trwającego ponad cztery doby miejsca przebywania, traktując to jako nieuzasadnioną 

ingerencję w prywatność. Pozostawił natomiast (do 2011 r.) wymóg rejestrowania 

miejsca zamieszkania przyjmując, iż jest to element trwały w życiu każdej osoby, 

a informacja o nim jest udostępniana dość powszechnie przez samego 

zainteresowanego na potrzeby codziennego funkcjonowania np.: w zakładzie pracy,  

banku, na poczcie, przy korzystaniu z różnych usług itp. 

 Dla celów rejestracji miejsca zamieszkania projektodawca zdefiniował tzw. 

podstawowe miejsce zamieszkania osoby. Jest to definicja opisowa, oderwana od 

ustalania zamiaru osoby, co miało miejsce dotychczas, i zgodna z art. 2 

rozporządzenia (WE) nr 862/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk 

Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie statystyk dotyczących 

pracowników cudzoziemców, a także art. 12 dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy; definicja 

pozwala nie przydawać miejscu zamieszkania innych funkcji, niż te, które wynikają 

z ustawy. Celami, jakim służy zgłoszone podstawowe miejsce zamieszkania, są 
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potwierdzenie przebywania w danym miejscu, dla zapewnienia sprawnej realizacji 

potrzeb administracyjnych obywateli, oraz ustalanie adresu do doręczeń. 

 Ze względów praktycznych projektodawca wprowadził i zdefiniował pojęcie 

dodatkowego miejsca zamieszkania. Potrzeba stworzenia takiej konstrukcji prawnej 

jest wynikiem konsultacji dotyczących zniesienia obowiązku meldunkowego, jakie 

prowadzone były przez MSWiA ze wszystkimi resortami i stanowi uwzględnienie 

polskich rozwiązań prawnych dotyczących najmu lokali pozostających w gminnych 

zasobach mieszkaniowych. Gdyby nie dano osobom zamieszkującym we 

wskazanych zasobach możliwości zgłaszania  dodatkowego miejsca zamieszkania 

uzasadnionego czasowym wykonywaniem pracy, nauką itp. to wzorem dzisiejszych 

przepisów utrwalana byłaby fikcja meldunkowa. Osoby te bowiem, w obawie przed 

utratą prawa najmu zajmowanych lokali, nie dokonałyby rejestracji miejsca 

zamieszkania tam, gdzie faktycznie przebywają. Rejestrowanie dodatkowego miejsca 

zamieszkania ma charakter fakultatywny i całkowicie zależy od woli osoby 

zainteresowanej. Dodatkowe miejsce zamieszkania nie odpowiada wprost 

dzisiejszemu zgłoszeniu pobytu czasowego, ponieważ nie musi być związane 

wyłącznie z ograniczonym czasowo zamieszkiwaniem w innym miejscu, niż miejsce 

zamieszkania. Projektodawca wyszedł naprzeciw coraz szerszej grupie obywateli, 

którzy de facto mają więcej niż jedno miejsce zamieszkania i równolegle z tych 

miejsc korzystają. 

Projektem ustawy określono od nowa procedurę rejestracji miejsca 

zamieszkania. Została ona znacząco uproszczona w porównaniu do obecnie 

obowiązującej, przez: 

–  przyjęcie nierestrykcyjnego dla obywateli trzydziestodniowego terminu do 

dokonania zgłoszenia,  

– ograniczenie zgłaszanych danych do absolutnie niezbędnych, 

np.  w  wyniku usunięcia z formularzy wymogu podawania danych 

dotyczących realizacji obowiązku wojskowego czy wykształcenia, 

– stworzenie możliwości dokonywania zgłoszeń drogą elektroniczną lub, 

w razie wyboru tradycyjnej formy kontaktu z urzędem, możliwość wydruku 

formularza z internetu i wypełnienie go w domu,  

–  powiadamianie właściciela lokalu o dokonanym zgłoszeniu przez organ 

administracji przyjmujący zgłoszenie,  
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–  połączenie zgłoszenia nowego miejsca zamieszkania z wyrejestrowaniem  

z poprzedniego.  

Jednakże z uwagi na to, że skutki prawne wywołuje samo zgłoszenie miejsca 

zamieszkania, ma ono formę oświadczenia złożonego pod odpowiedzialnością 

karną. Wobec domniemania zgodności oświadczenia ze stanem faktycznym nie są 

wymagane żadne dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu czy 

potwierdzenie przez osobę trzecią (dysponenta lokalem), że osoba dokonująca 

zgłoszenia faktycznie zamieszkuje pod wskazanym adresem.  

Projektodawca założył, iż obywatel polski dokonujący zgłoszenia przedstawia 

do wglądu dowód osobisty lub paszport. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. 

o dokumentach paszportowych przewiduje co prawda oprócz paszportu inne rodzaje 

dokumentów, tj. paszport tymczasowy, paszport dyplomatyczny i paszport służbowy, 

niemniej przyjęto, iż do czynności wymagającej potwierdzenia danych nie może być 

wykorzystany paszport tymczasowy wydawany w sytuacjach szczególnych, czasami 

wyłącznie na podstawie poświadczenia tożsamości przez osobę trzecią. Jeżeli 

chodzi o paszport służbowy i dyplomatyczny, projektodawca założył, że służą one do 

realizacji określonych ustawą o dokumentach paszportowych celów, a osoby 

posługujące się nimi posiadają dowód osobisty. 

 

W stosunku do obywateli polskich oraz obywateli państw członkowskich Unii 

Europejskiej, obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia  

o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej i członków ich rodzin, konsekwentnie 

zniesiono sankcje za niedopełnienie zgłoszenia miejsca zamieszkania zawarte 

w  obecnym art. 147 Kodeksu wykroczeń. W to miejsce  wprowadzono w projekcie 

przepis wskazujący, że skutki niezgłoszenia  przez obywatela miejsca zamieszkania 

obciążają jego samego.  Projektodawca ma nadzieję, że tak uproszczona procedura 

znacząco ograniczy zjawisko fikcji meldunkowej i tzw. pozornej bezdomności, 

wynikającej z niemożności dokonania zgłoszenia ze względów całkowicie 

pozaewidencyjnych. Po 2011 r. rejestracja miejsca zamieszkania, jako wyodrębniona 

instytucja prawa, będzie zniesiona.  

Kierując się natomiast względami bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa 

międzynarodowego projektodawca zastąpił obowiązek meldunkowy cudzoziemców, 

obowiązkiem rejestracji miejsca zamieszkania. Cudzoziemcy niebędący obywatelami 
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państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatelami państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub obywatelami Konfederacji Szwajcarskiej lub członkami 

ich rodzin mają obowiązek rejestracji miejsca zamieszkania najpóźniej z upływem 

czwartej doby od dnia przybycia, jeżeli ich pobyt w Polsce przekracza czternaście 

dni. 

W projekcie ustawy, w odniesieniu do cudzoziemców, ustalono obowiązek 

osobistego zgłaszania danych do rejestracji miejsca zamieszkania z uwagi na ścisły 

związek legalizacji pobytu cudzoziemców z rejestracją ich miejsca pobytu. 

Dokonywanie rejestracji miejsca zamieszkania musi  w związku z tym odbywać się 

na podstawie m.in. dokumentów potwierdzających legalny pobyt w Polsce, a więc  

w urzędzie.  

Rejestry zamieszkania cudzoziemców prowadzone są na poziomie gminy  

i zawierają inny zakres danych, niż rejestry mieszkańców i rejestr PESEL. 

Nowa ustawa utrzymuje również wymóg zgłaszania przez osobę wyjazdu za 

granicę w przypadkach zadeklarowania wyjazdu na okres dłuższy niż sześć miesięcy 

oraz wymóg zgłaszania powrotu, co jest wynikiem wzrastającej migracji zarobkowej 

i  pozwala realizować rozporządzenie (WE) nr 862/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. 

w  sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie statystyk 

dotyczących pracowników – cudzoziemców.  

Biorąc pod uwagę procedurę zgłaszania przez osobę danych do rejestracji 

miejsca zamieszkania, mogących skutkować wprowadzeniem w błąd organu 

administracji co do miejsca zamieszkania, przewidziano w omawianym projekcie 

ustawy możliwość wyrejestrowania osoby z wniosku właściciela lokalu lub z urzędu, 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Organy ewidencji ludności 

będą również prowadziły postępowania administracyjne w sprawach wyrejestrowania 

osób, które opuściły miejsce zamieszkania.  

 

5. Udostępnianie danych 

 

W myśl proponowanych rozwiązań, na podstawie omawianego projektu ustawy, 

dane będą udostępniane z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców i rejestru 

zamieszkania cudzoziemców.  
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Projekt zakłada wykorzystanie w szerokim zakresie środków komunikacji 

elektronicznej, nie tylko do przyjmowania wniosków o udostępnienie danych, ale 

także do dostarczania danych uprawnionym osobom i podmiotom.  

Projekt określa podmioty, które są obowiązane do udostępniania danych  

z poszczególnych rejestrów, a także przewiduje, obok tradycyjnej formy 

udostępniania danych, udostępnianie danych dotyczących adresu w formie 

teletransmisyjnej weryfikacji danych, podmiotom określonym tym projektem. 

Dopuszcza się także możliwość składania wniosków o udostępnienie danych nie 

tylko na formularzach papierowych, ale również drogą elektroniczną. W ten sam 

sposób wnioskodawca otrzyma żądane dane. 

Projekt ustawy ustala katalogi podmiotów uprawnionych do płatnego  

i nieodpłatnego uzyskiwania danych, podmiotów uprawnionych do udostępniania 

danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, ponadto zawiera przepisy 

określające warunki konieczne do uzyskania zgody na weryfikację danych w drodze 

teletransmisji danych oraz tryb uzyskania takiej zgody. Nadto daje ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych prawo przeprowadzania kontroli podmiotów 

korzystających za pomocą urządzeń teletransmisji danych z dostępu do danych 

zawartych w rejestrze PESEL urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji 

danych.  

 Oprócz uprawnienia do uzyskania zaświadczenia, obywatelowi zapewniona 

zostanie dodatkowa możliwość nieodpłatnego dostępu on-line do własnych danych 

zawartych w rejestrze PESEL, co stanowi pełną realizację gwarancji wyrażonej w art. 

51 ust. 3 Konstytucji. Ponadto została uwzględniona możliwość dokonania wyboru 

formy – pomiędzy pisemną a elektroniczną – w jakiej będzie wydane zaświadczenie 

zawierające pełny odpis przetworzonych danych dotyczących wnioskodawcy oraz 

formy odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych osobowych innej osoby. 

Umożliwiono również podmiotom, którym dane z rejestru PESEL są niezbędne do 

realizacji ich zadań ustawowych, prostszą formę tego udostępnienia czyli 

teletransmisyjną weryfikację danych. 

 

Przedmiotowy projekt ustawy reguluje również kwestie właściwości ogólnej 

organów wskazując, że gminy wykonują zadania związane z ewidencją ludności jako 

zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej oraz określa wojewodę organem 

odwoławczym od rozstrzygnięć wydanych na podstawie ustawy.   
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W celu wykonania zapisów uregulowań zawartych w tym akcie istnieje potrzeba 

wprowadzenia przepisów przejściowych i końcowych dających czas na 

przygotowanie techniczne do wprowadzenia nowych zasad zasilania w informacje 

rejestru PESEL oraz czas, organom wskazanym jako zasilające w informacje, na 

przygotowanie się do nowych zadań, zarówno pod względem technicznym, jak  

i organizacyjnym oraz kadrowym. Równie istotną kwestią jest zagwarantowanie 

odpowiedniego czasu, który pozwoli obywatelom polskim i cudzoziemcom 

zamieszkującym w Polsce na zaznajomienie się z nowymi zasadami rejestracji 

miejsca zamieszkania. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

 

1.  SKUTKI WPROWADZENIA USTAWY 

 

1) Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

− właściwe organy administracji publicznej (organy gmin, wojewodowie, 

konsulowie, minister właściwy do spraw wewnętrznych), 

− obywatele polscy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

i za granicą oraz cudzoziemcy przebywający na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

2) Wpływ aktu na sektor finansów publicznych 

 

I. Skutki finansowe związane z wejściem w życie pierwszego etapu 

(2009 r.) – po stronie gmin 

 

1. Koszty kancelaryjne  

 

1.1. Formularze zgłoszeń podstawowego miejsca zamieszkania 

i  dodatkowego miejsca zamieszkania zarówno przez obywateli 

polskich, jak i cudzoziemców 

 

Wzory formularzy będą dostępne na stronie internetowej MSWiA; 

koszty z tym związane będą kosztami: 

– papieru 

– toneru do drukarki. 

Podstawą wyliczenia jest liczba zdarzeń w 2007 r. związanych  ze 

zgłoszeniami: 

– ok. 1 300 000 zgłoszeń miejsca zamieszkania 

– ok.  680 000 zgłoszeń dodatkowego miejsca  

zamieszkania   

razem: 1 980 000 
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Ryza papieru zawiera  ok. →   500 kartek 

Koszt ryzy papieru ok. → 10 zł 

1 980 000 : 500 = 3 960 szt. ryz papieru (~4 000 szt. ryz papieru) 

Koszt tonera do wydruku przy średniej wydajności 6 000 szt. 

wynosi ok. → 300,00 zł 

 

a) koszt papieru 

Zakładając ilość ryz x 2 

 8 000 szt. x 10 zł = 80 000,00 zł 

 

b) koszt tonera     

Przyjmując średnią wydajność tonera na 6000 stron wydruku: 

otrzymujemy: 

Ilość kartek papieru : średnia wydajność tonera = ilość szt. tonera 

(8 000 x 500) : 6 000 = 667 szt. tonera 

 

Mając na uwadze różnorodność sprzętu używanego w gminach do 

wydruku, przewidywane koszty tonera należy zwiększyć o 25% 

 

Ilość szt. tonera x koszt 1 szt. tonera + 25% = koszt tonera 

667 szt. x 300,00 zł + 25% = 250 000,00 zł 

 

Razem: poz. a) + b) 

80 000,00 zł + 250 000,00 zł = 330 000,00 zł 

 

Koszt wykazany w pkt a) i b) nie jest kosztem dodatkowym,  

ponieważ dzisiaj gminy zamawiają: druki do zameldowań (na 

pobyt stały i pobyt czasowy), wymeldowań  (z pobytu stałego 

i  czasowego), zaświadczeń  o wymeldowaniu. 

Nawet zakładając fakt, iż gminy dokonały już zamówienia na 

część 2009 r.,  zdążą zamówione druki wykorzystać w I kwartale. 

Koszty związane z  formularzami na resztę roku  będą  mogły być 

sfinansowane z budżetu przewidzianego na formularze na 2009 r.  

Koszty te mogą faktycznie okazać się mniejsze, ponieważ 
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czynności wyrejestrowania (obecnie  wymeldowanie) przestaną 

być czynnością wyodrębnioną (połączenie w projekcie 

zarejestrowania z  wyrejestrowaniem). 

Zaoszczędzone w ten sposób środki będzie  można przeznaczyć 

na  koszt tonera, wykazany w pkt b). 

 

 

1.2. Koszty wysyłki powiadomienia właścicieli 

 

Mowa o kosztach korespondencji związanej z powiadamianiem 

właścicieli  o dokonaniu rejestracji w ich lokalu. 

 

Podstawę wyliczenia stanowią: 

– przewidywana liczba zdarzeń – 1 980 000 

– koszty papieru – zawarte  w kosztach formularza ponieważ 

zawiadomienie właściciela będzie częścią formularza 

– koszt kopert  – ok. 0,07 zł za 1 szt. 

– koszt przesyłki pocztowej – 5,50 zł za 1 szt. 

Wyliczenie: 

 1 980 000  x  5,50 zł  =  10 890 000,00 zł 

 1 980 000  x  0,07 zł   =   138 600,00 zł 

 

                 RAZEM: 11 028 600,00 zł   

   

Realnie, koszty te będą mniejsze, ponieważ ze wskazanej liczby 

zdarzeń (1 980 000) odejdą: 

a) sprawy powiadamiania w sytuacji, gdy zgłoszenia dokonuje 

sam właściciel 

b) sprawy powiadamiania gminy samej przez siebie jako 

właściciela  lokalu komunalnego. 

Przy uwzględnieniu powyższego realne koszty będą wynosiły 

prawdopodobnie około 8 000 000,00 zł 

 

 
 

18



2. Koszty związane z opłatami za dostęp gminy do sieci oraz 

dostęp on-line za pomocą teletransmisji 

 

Podstawa wyliczenia: 

 

Liczba gmin – 2 478 

Koszt brutto za dostęp do sieci – 976,00 zł miesięcznie 

 2 478 x 976,00 zł = 2 418 528,00 zł 

 

 2 418 528,00 zł x 12  =  29 022 336,00 zł rocznie 

 

W 2009 r. koszt związany z opłatami za dostęp gminy do sieci 

teleinformatycznej będzie mniejszy, gdyż podłączanie gmin do 

rejestru PESEL będzie następowało sukcesywnie. Tym samym 

koszt dostępu gmin do sieci w 2009 r. wyniesie prawdopodobnie 

około 14 000 000,00 zł. 

 

 

3. Koszty jednorazowe – aktualizacja aplikacji gminnych 

 

Podstawa wyliczenia: 

 

Liczba gmin – 2478 

Modyfikacja aplikacji, bez zmiany struktury danych i migracji 

danych, oraz jej wdrożenie - 500,00 zł jako koszt jednostkowy 

            2 478 x 500,00 zł = 1 239 000,00 zł 

 

Projektodawca stwierdza natomiast brak kosztów związanych 

z  liczbą etatów kalkulacyjnych przeznaczonych do realizacji 

zadań z ustawy o ewidencji ludności. 

W pierwszym etapie wdrożenia (2009 r.) dochodzi – co prawda – 

zadanie związane z obsługą kancelaryjną wysyłki powiadomień do 

właścicieli (kopertowanie, adresowanie, sporządzanie list do 

wysyłki), odchodzi  natomiast blok czynności związanych  
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z  obsługą interesantów w związku z wymeldowaniem, polegający 

na: 

– przyjęciu dwustronnego formularza wymeldowania, 

zawierającego 13 pozycji (kontrola poprawności wypełnienia 

i  sprawdzenia danych z dowodem osobistym); 

– wydanie zaświadczenia o dokonanym wymeldowaniu. 

 

 

Łączne koszty po stronie gmin związane z wprowadzeniem 

pierwszego etapu (2009 r.) 

 

Na koszty łączne po stronie gmin składają się wszystkie 

wymienione powyżej koszty jednostkowe: 

−  koszty kancelaryjne (pkt 1.1 + pkt 1.2) 

−  koszty związane z opłatami za dostęp gmin do sieci (pkt 2) 

−  koszty jednorazowe (pkt 3) 

 Wyliczenie: (pkt 1.1 + pkt 1.2 )+ pkt 2 + pkt 3  

Koszt maksymalny 

(330 000,00 zł + 11 028 600,00 zł) + 29 022 336,00 zł + 

1 239 000,00 zł = 41 619 936,00 zł 

 

Koszt minimalny 

(330 000,00 zł + 8 000 000,00 zł) + 14 000 000,00 zł +  

1 239 000,00 zł =   23 569 000,00 zł 

 

Średni koszt dla 1 gminy, przy uwzględnieniu, że koszt z pozycji 

1.1 nie jest kosztem dodatkowym: 

 

Maksymalnie: 16 795,78 zł 

Minimalnie: 9 511,30 zł 

Na pokrycie kosztów wejścia w życie ustawy przewidywanych do 

poniesienia przez gminy w 2009 r. konieczne będzie zwiększenie 

dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. 
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Zwiększenie to zostanie pokryte wyłącznie ze środków budżetu 

państwa. 

 

II. Skutki finansowe związane z wejściem w życie pierwszego 

etapu (2009 r.) – po stronie MSWiA 

 

1. Koszty związane z zapewnieniem gminom dostępu do sieci 

teleinformatycznej 

 

Na koszty związane z zapewnieniem gminom dostępu do sieci 

teleinformatycznej leżące po stronie MSWiA składają się: 

− koszty sprzętu; 

− koszty konfiguracji sprzętu; 

− koszty zestawienia łącza; 

− koszty przyłączenia do sieci.  

 

Koszty te są kosztami jednorazowymi i wynoszą dla jednej gminy 

1 220,00 zł. 

Ilość gmin w kraju → 2478 

 

W skali całego kraju koszt ten wyniesie: 

 Ilość gmin w kraju x koszt zapewnienia gminom dostępu do sieci 

teleinformatycznej 

 2 478 gmin x 1 220,00 zł = 3 023 160,00 zł 

 

2. Koszty związane z koniecznością rozbudowy zasobów 

Koszty związane z koniecznością rozbudowy zasobów na 

potrzeby przetwarzania i przechowywania danych gromadzonych 

w rejestrze PESEL są wynikiem zwiększenia funkcjonalności 

systemu teleinformatycznego i są planowane na poziomie 

1 880 000,00 zł. Koszty te są kosztami ponoszonymi jednorazowo. 
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3. Koszty związane z modyfikacją struktur baz danych systemów 

centralnych, modyfikacją aplikacji lokalnych oraz dostawy sprzętu 

komputerowego. 

 

Skutki finansowe projektu ustawy związane z modyfikacją struktur 

baz danych systemów centralnych, modyfikacją aplikacji lokalnych 

oraz dostawy sprzętu komputerowego są szacowane na 

12 000 000,00 zł. 

 

 

Łączne koszty po stronie MSWiA związane z wprowadzeniem 

pierwszego etapu (2009 r.) 

 

Łączny koszt leżący po stronie MSWiA związany 

z  wprowadzeniem pierwszego etapu wynosi: 

 pkt 1 + pkt 2 + pkt 3 

3 023 160,00 zł + 1 880 000,00 zł + 12 000 000,00 zł = 16 903 

160,00 zł 

 

Środki finansowe na pokrycie kosztów leżących po stronie 

MSWiA, z wyjątkiem pkt. 3, zostały zabezpieczone w projekcie 

PL.ID realizowanym ze środków unijnych w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (7 oś priorytetowa). 

Skutki finansowe przewidziane w punkcie 3 zostaną pokryte 

z  rezerwy celowej budżetu państwa, część 83 poz. 33 „Środki na 

informatyzację oraz upowszechnianie szerokopasmowego 

dostępu do Internetu”. 

 

III. Łączne koszty związane z wprowadzeniem pierwszego etapu 

(2009 r.) 

 

Mając na względzie powyższe wyliczenia kosztów leżących po 

stronie gmin oraz MSWiA należy przyjąć, iż łączne koszty 

wprowadzenia w życie pierwszego etapu w 2009 r. wyniosą:  
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pkt I + pkt II 

maksymalnie: 41 619 936,00 zł + 16 903 160,00 zł = 

58 523 096,00 zł 

 

minimalnie: 23 569 000,00 zł + 16 903 160,00 zł = 40 472 160,00 zł 

 

Należy podkreślić, że w powyższych wyliczeniach nie zostały 

wzięte pod uwagę koszty związane z zapewnieniem dostępu do 

rejestru PESEL wojewodom oraz konsulom.  

Wojewodowie w obecnej sytuacji prawnej mają już zapewniony 

dostęp do rejestru PESEL, modyfikacji będą wymagały jedynie ich 

uprawnienia do wprowadzania danych. 

Konsulowie będą mieli zaś zapewniony dostęp do rejestru PESEL 

za pośrednictwem rejestru CEWIUP (Centralna Ewidencja 

Wydanych i Utraconych Paszportów). Ponadto należy podkreślić, 

iż na 2009 r. planowana jest sukcesywna instalacja w większości 

konsulatów systemu teleinformatycznego do obsługi paszportów, 

w którym została przewidziana możliwość występowania przez 

konsulów o nadanie numeru PESEL. Instalacja wymienionego 

powyżej systemu paszportowego jest finansowana ze środków 

budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Wobec powyższego zapewnienie dostępu do rejestru PESEL 

wojewodom oraz konsulom w pierwszym etapie wprowadzania 

nowych rozwiązań prawnych, tj. w 2009 r. nie będzie generowało 

żadnych dodatkowych kosztów 

 

IV. Koszty związane z wprowadzeniem drugiego etapu reformy 

(2011 r.) 

 

 

Na wstępie należy podkreślić, iż większość kosztów, jakie będzie 

musiało pokryć państwo, związanych z planowanym wejściem 

w  życie w 2011 r. rozwiązań prawnych przewidzianych na II etap 

reformy ewidencji ludności wprowadzanych ustawą o ewidencji 
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ludności, związana jest ściśle z wprowadzeniem w życie projektu 

nowego wzoru dowodu osobistego zawierającego elementy 

umożliwiające zapis danych w postaci elektronicznej, który to 

projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (7 oś 

priorytetowa). 

 

Koszty wprowadzenia drugiego etapu reformy ewidencji ludności 

w 2011 r. obejmują: 

1. koszty związane z zapewnieniem urzędom stanu cywilnego 

dostępu do rejestru PESEL; 

2. koszty związane z zapewnieniem kompatybilności rejestrów 

centralnych oraz umożliwieniem przepływu danych pomiędzy nimi; 

3. koszty związane z powiadamianiem przez organy administracji  

o nadaniu numeru PESEL; 

4. koszty związane z zatrudnieniem, na poziomie centralnym, 

pracowników do obsługi systemu oraz bieżącego nadzoru nad 

funkcjonalnością systemu i podmiotami administracji realizującymi 

zadania przewidziane w projekcie ustawy. 

 

1. Koszty związane z zapewnieniem urzędom stanu cywilnego 

dostępu do rejestru PESEL 

 

Koszty zapewnienia urzędom stanu cywilnego dostępu do rejestru 

PESEL dotyczą: 

a) pełnej informatyzacji urzędów stanu cywilnego. 

 

W chwili obecnej istnieje 2299 urzędów stanu cywilnego, zaś tylko 

około 50% z nich jest zinformatyzowana, co oznacza, że 

procesem informatyzacji należy objąć około 1150 z ogólnej liczby 

USC.  

 
 

24



Przyjmując, że koszt jednego komputera wraz 

z  oprogramowaniem oraz podłączeniem do sieci to 5 000,00 zł, 

koszty informatyzacji USC kształtują się następująco: 

 

Liczba USC wymagających zinformatyzowania x koszt sprzętu 

informatycznego 

1 150 x 5 000,00 zł = 5 750 000,00 zł 

 

b) aktualizacji i wdrożenia systemu teleinformatycznego dla USC 

Przyjmuje się, że koszt wdrożenia aplikacji dla 1 USC wynosi 

3 000,00 zł i obejmie wszystkie urzędy stanu cywilnego. 

 

Koszty wdrożenia aplikacji dla USC wynoszą: 

ogólna liczba x koszt 1 szt. aplikacji i jej wdrożenia 

 

2 300 x 3 000,00 zł = 6 900 000,00 zł 

 

Tym samym łączne koszty zapewnienia dostępu urzędom stanu 

cywilnego do rejestru PESEL, planowane na 2011 r. wyniosą: 

 

pkt 1a + pkt 1 b  

5 750 000,00 zł + 6 900 000,00 zł = 12 650 000,00  zł 

 

2. Koszty związane z zapewnieniem kompatybilności rejestrów 

centralnych oraz umożliwieniem przepływu danych pomiędzy nimi. 

 

Na dzień dzisiejszy koszty związane modyfikacją rejestrów 

centralnych mającą na celu zapewnienie ich kompatybilności oraz 

umożliwienia przepływu danych pomiędzy nimi, nie są możliwe do 

określenia. 

 

3. Koszty związane z powiadamianiem o nadaniu lub zmianie 

numeru PESEL 
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 Przyjmując, że rocznie jest nadawanych ok. 435 000 numerów 

PESEL, zmienianych ok. 15 000 numerów PESEL oraz że 

informacja o nadaniu lub zmianie numeru PESEL będzie miała 

format A5: 

 

3.1. Koszty papieru: 

 

Ryza papieru zawiera → 500 kartek 

Koszt ryzy papieru ok. →10 zł 

 

liczba kartek papieru = liczba informacji : 2 (1 kartka formatu A4 to 

2 arkusze A5)  

Powyższą liczbę należy podnieść o 25%  

[(435 000 + 15 000) : 2] + 25% = 281 250 szt. 

koszt papieru  = [(liczba kartek papieru : liczba kartek papieru 

w  ryzie) x 10 zł 

(281 250 : 500) x 10,00 zł = 5 625,00 zł  

 

3.2. Koszty wydruku: 

 

Przyjmuje się, że średnia wydajność tonera to 6 000 stron 

wydruku; 

Średni koszt tonera o wydajności 6 000 stron wydruku to ok. 

300,00 zł 

Mając na uwadze różnorodność sprzętu używanego w gminach do 

wydruku, przewidywane koszty tonera należy zwiększyć o 25% 

 

Koszt wydruku informacji = (liczba kartek papieru : średnia 

wydajność tonera) x średnia cena tonera 

[(225 000 : 6 000) x 300,00 zł] + 25% = 14 062,50 zł 

 

Łączny koszt związany z wydawaniem informacji o nadaniu lub 

zmianie numeru PESEL:  

  pkt 3.1 + pkt 3.2 
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  5 625,00 zł + 14 062,50 zł = 19 687,50 zł 

 

4. Koszty związane z zatrudnieniem nowych pracowników na 

poziomie centralnym 

Przyjmując, że do bieżącej obsługi systemu oraz nadzoru nad 

podmiotami realizującymi zadania wynikające z ustawy będzie 

potrzebnych 30 nowych etatów, zaś średnie uposażenie wyniesie 

5 000,00 zł miesięcznie: 

 

Koszt zatrudnienia nowych pracowników = liczba etatów x średnie 

uposażenie x liczba miesięcy w roku 

30 x 5 000,00 zł x 12 = 1 800 000,00 zł 

 

Łączne koszty związane z wprowadzeniem II etapu reformy 

(2011 r.): 

 pkt 1 + pkt 3 + pkt 4 

12 650 000,00 zł + 19 687,50 zł + 1 800 000,00 zł = 14 469 687,50 zł  

 

V. Całkowity koszt wejścia w życie projektu ustawy 

  

Wobec powyższych ustaleń łączny koszt wejścia w życie 

przepisów ustawy o ewidencji ludności wynosi: 

pkt III + pkt IV 

 

Koszty maksymalne:  

58 523 096,00 zł + 14 469 687,50 zł = 72 992 783,50 zł 

 

Koszty minimalne:  

40 472 160,00  zł + 14 469 687,50 zł = 54 941 847,50 zł  

 

VI. Pozostałe koszty związane z proponowanymi zmianami 

 

1. Skutki finansowe związane ze zwolnieniami z opłaty skarbowej 
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Przedstawiony projekt ustawy zawiera propozycje przepisów 

zwalniających z obowiązku poniesienia opłaty skarbowej 

w  przypadku:  

a) wydania decyzji w sprawie wyrejestrowania miejsca 

zamieszkania na wniosek właściciela lub osoby posiadającej 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; 

 

Właściciel lokalu lub osoba posiadająca spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu, zgodnie z proponowanymi 

przepisami, nie ma wpływu na to, kto zgłasza miejsce 

zamieszkania w jej lokalu. Wyrejestrowanie osoby, która 

faktycznie nie posiada miejsca zamieszkania w danym lokalu leży 

w żywotnym interesie osoby będącej właścicielem lub 

posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Mając 

na uwadze fakt, iż decyzja o wyrejestrowaniu miejsca 

zamieszkania dotyczy konkretnej osoby, konieczność ponoszenia, 

przez właściciela lokalu lub osobę posiadającą spółdzielcze prawo 

do lokalu, opłaty skarbowej od takiej decyzji, naruszałaby słuszny 

interes dysponenta lokalu. Ponadto konieczność ponoszenia 

opłaty skarbowej w opisanym powyżej przypadku sprzyjałaby 

tworzeniu fikcji prawnej, co w znacznym stopniu wpływałoby na 

referencyjność danych zawartych w rejestrach. Tym samym 

zwolnienie od opłaty skarbowej w opisanej powyżej sytuacji należy 

uznać za w pełni uzasadnione. 

Mając na względzie liczbę postępowań o wymeldowanie 

wszczętych w 2007 r. z wniosku właściciela lokalu lub osoby 

posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (59 937 

szt.) oraz koszty z tym związane (10,00 zł opłata od decyzji) 

łączna kwota wyniesie:  

59 937 szt. x 10,00 zł = 599 370,00 zł 

W ocenie projektodawcy nie jest konieczne rekompensowanie 

gminom utraconych dochodów, gdyż przewidywane straty z tego 

tytułu będą znikome, średnio wyniosą 242,00 zł na jedną gminę. 
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b) uzyskania pełnego odpisu przetworzonych danych osobowych 

z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów 

zamieszkania cudzoziemców. 

Zgodnie z art. 51 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „Każdy ma 

prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów 

i  zbiorów danych.” (ust. 3 zd. 1) oraz „Każdy ma prawo do 

żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, 

niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.” (ust. 4). 

Podobne uregulowanie znajduje się w art. 32 ustawy z dnia 

29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: 

Dz.  U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) gdzie czytamy: 

„Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania 

danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, 

a  zwłaszcza prawo do: […]uzyskania informacji, od kiedy 

przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w 

powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych […]” (art. 32 

ust. 1 pkt 3). 

Wobec znikomej, w skali kraju, liczby zaświadczeń zawierających 

pełny odpis przetworzonych danych (50 367 szt., co przy 

jednostkowej opłacie za wydanie takiego odpisu w wysokości 

17,00 zł, daje łączną kwotę 856 239,00 zł), zwolnienie z opłaty 

skarbowej osoby korzystającej z prawa zapewnionego 

w  konstytucji oraz ustawie o ochronie danych osobowych, wydaje 

się w pełni uzasadnione 

Łączny maksymalny koszt zwolnienia z ponoszenia opłaty 

skarbowej:  

599 370,00 zł + 856 239,00 zł = 1 455 609,00 zł 

Mając na względzie fakt, iż ze względów technicznych niektóre 

gminy mają wyłącznie możliwość sporządzania wydruku pełnego 

odpisu przetworzonych danych, niezależnie od wniosku stron, jak 

ma to miejsce np. w województwie małopolskim, bez 

uwzględnienia danych z tego województwa koszty te przestawiają 

się następująco: 10 299 zaświadczeń, których łączny koszt 

wyniósł 175 083,00 zł. Łączny minimalny koszt zwolnienia 
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z  ponoszenia opłaty skarbowej od decyzji w sprawie  

wyrejestrowania podstawowego miejsca zamieszkania i za 

zaświadczenie zawierające pełny odpis przetwarzanych danych 

wyniesie:   

599 370,00 zł + 175 083,00 zł = 774 453,00 zł 

W ocenie projektodawcy nie jest konieczne rekompensowanie 

gminom utraconych dochodów, gdyż przewidywane straty z tego 

tytułu będą znikome, średnio wyniosą  312,00 zł na jedną gminę. 

 

3) wpływ aktu na sytuację społeczną 

Funkcjonujący w chwili obecnej model obowiązku meldunkowego został 

wprowadzony po II wojnie światowej jako element kontroli państwa, obejmując 

między innymi obowiązek zgłaszania miejsca pobytu nawet wtedy, gdy pobyt 

ten związany był z wyjazdem wakacyjnym, odwiedzinami u krewnych lub też 

z  innych powodów miał charakter krótkotrwały. Projektodawca ustawy uznał 

takie rozwiązanie za zbyt biurokratyczne i charakterystyczne dla ustroju Polski 

sprzed 1990 r. 

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym od wielu lat oczekiwaniom społecznym, 

przedstawiony projekt, będący przeciwstawieniem dotychczasowych rozwiązań  

prawnych, przewiduje likwidację obowiązku rejestracji wszystkich 

dotychczasowych form pobytu o charakterze czasowym, co oznacza, iż 

obywatel polski nie będzie musiał informować urzędów administracji 

o  każdorazowym, nawet okazjonalnym wyjeździe poza miejsce zamieszkania.  

Projekt przewiduje również znacznie uproszczoną, w stosunku do 

obowiązującej w chwili obecnej, procedurę rejestracji miejsca zamieszkania: 

możliwość dokonania zgłoszenia miejsca zamieszkania w formie elektronicznej, 

ograniczenie liczby danych koniecznych do zarejestrowania miejsca 

zamieszkania o informacje związane z obowiązkiem wojskowym 

i  wykształceniem, jak również zakłada zniesienie obowiązku udokumentowania 

stanu prawnego lokalu. Należy podkreślić, iż procedura zgłoszenia miejsca 

zamieszkania została skonstruowana w taki sposób, że nie stwarza żadnych 

przeszkód do dokonania rejestracji takiego miejsca.  

Znaczne udogodnienie dla obywatela stanowi również rezygnacja z, 

według obecnej terminologii, wymeldowania się z dotychczasowego miejsca 
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pobytu. Oznacza to, że zamiast dwóch wizyt w urzędach, osoba dokona jedynie 

rejestracji w nowym miejscu zamieszkania, zaś wyrejestrowania z poprzedniego 

miejsca zamieszkania dokona w imieniu obywatela urząd. 

Zawarte w projekcie ustawy rozwiązania prawne, z punktu widzenia 

obywatela, zapewnią  możliwość „odmiejscowienia” czynności 

administracyjnych, stwarzają podstawę do likwidacji zapisów o adresie miejsca 

zamieszkania w dowodach osobistych i innych dokumentach oraz zlikwidują 

obowiązek zawiadamiania przez obywatela różnych instytucji o zmianie danych. 

Zaproponowana w projekcie ustawy procedura rejestracji miejsca 

zamieszkania, w celu zabezpieczenia interesów właścicieli lokali, przewiduje 

każdorazowe zawiadomienia właściciela oraz osoby dysponującej 

spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu o dokonaniu rejestracji miejsca 

zamieszkania w tym lokalu. Rozwiązanie to pozwala na faktyczny zarząd 

właścicieli nad nieruchomością, który w obecnym stanie prawnym de facto  

sprawowany jest przez organy administracji. Propozycje zawarte w projekcie 

ustawy stanowią zagwarantowanie środków kontroli właściciela nad należącym 

do niego lokalem. 

Konsekwencją przyjętych w projekcie rozwiązań jest również depenalizacja 

niedopełnienia rejestracji miejsca zamieszkania. 

Przedstawiony projekt ustawy zapoczątkowuje proces zniesienia 

obowiązku meldunkowego jako oddzielnej instytucji prawnej, co w znacznym 

stopniu stanowi realizację oczekiwań kierowanych przez społeczeństwo wobec 

państwa. Ponadto przyjęte rozwiązania prawne, poprzez zniesienie po 2011 r. 

rejestracji miejsca zamieszkania jako odrębnej instytucji prawnej, spowodują 

likwidację zależności pomiędzy możliwością korzystania z praw obywatelskich 

(jak również spełniania obowiązków) a koniecznością wskazywania miejsca 

pobytu. 

4)  wpływ aktu na rynek pracy 

Niniejszy projekt ustawy nie wywiera wpływu na rynek pracy. 

 5) wpływ aktu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość 

Jednym z głównych założeń prezentowanego projektu ustawy o ewidencji 

ludności była budowa na poziomie centralnym pierwszego, w pełni 

referencyjnego rejestru danych, zawierającego wiarygodne dane.  
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 Przyjęcie rozwiązań prawnych zawartych w przedstawionym projekcie 

pozwoli na zapewnienie dostępu do aktualnych i wiarygodnych danych 

szerokiemu kręgowi odbiorców, jak również zapewni wiarygodność pobieranych 

danych. Z tego też względu nastąpi uproszczenie procedur związanych np. 

z  uzyskaniem kredytu czy też nabyciem telefonu, gdyż nie będzie konieczności 

przedstawiania 2 dokumentów potwierdzających tożsamość danej osoby. 

  

6) wpływ aktu na sytuację i rozwój regionalny 

 Niniejszy projekt nie wywiera wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

 

7) wpływ aktu na bezpieczeństwo państwa 

 

Kierując się względami bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa 

międzynarodowego projektodawca utrzymał obowiązek meldunkowy 

cudzoziemców. Obywatele państw członkowskich UE i inne osoby, z takimi 

samymi uprawnieniami jak obywatele UE, mają obowiązek zgłoszenia miejsca 

zamieszkania trzydzieści  dni od dnia przybycia;  pozostali cudzoziemcy 

najpóźniej z upływem czwartej doby od dnia przybycia, jeżeli ich pobyt w Polsce 

przekracza czternaście dni. 

Ponadto przewidziany w przedstawionym projekcie sposób zasilania 

rejestru PESEL gwarantuje pełną referencyjność danych. Zagwarantowany 

został również dostęp do zawartych w rejestrze PESEL, rejestrach 

mieszkańców oraz rejestrach zamieszkania cudzoziemców wszystkim organom 

i służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo państwa, co w połączeniu 

z  pełną referencyjnością danych zawartych w rejestrach w znacznym stopniu 

będzie miało wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa państwa. 

 

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE 

Projektowana ustawa była zamieszczona stosowanie do wymogów art. 5 

ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach 

internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; w tym trybie nie 

zostały zgłoszone żadne uwagi.  
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Ponadto w ramach konsultacji społecznych projekt skierowano do wojewodów 

oraz do Prezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Prezesa Polskiego 

Towarzystwa Informatycznego oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej 

Komisji Wyborczej. 

 

Spośród wyżej wymienionych uwagi wnieśli: Wojewoda Warmińsko-Mazurski, 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Wojewoda Świętokrzyski, Wojewoda 

Zachodniopomorski, Wojewoda Łódzki, Wojewoda Podlaski, Wojewoda Pomorski, 

Wojewoda Lubelski, Wojewoda Mazowiecki oraz Wojewoda Opolski, wskazując 

w  związku z projektowanymi rozwiązaniami na konieczność dostosowania systemów 

teleinformatycznych związanych z ewidencją ludności do nowych potrzeb. Wskazano 

również na konieczność opracowania nowych wzorów formularzy służących m.in. do 

rejestracji miejsca zamieszkania, nadawania numeru PESEL i udostępniania danych. 

Jednocześnie wstępnie określono elementy składowe kosztów, jakie będą musiały 

zostać poniesione w związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych. Ponadto 

zostały wniesione uwagi dotyczące błędów redakcyjnych zawartych w przedłożonym 

do konsultacji projekcie ustawy. 

Sugestie zgłaszane w ramach konsultacji społecznych przez poszczególnych 

wojewodów zostały wykorzystane w toku dalszych prac legislacyjnych. 

 

Polska Izba Teleinformatyki i Telekomunikacji oraz Polskie Towarzystwo 

Informatyczne zaakceptowały główne kierunki zmian zawartych w prezentowanym 

projekcie ustawy.  Zgłoszone przez obie instytucje uwagi miały charakter bardzo 

techniczny. Należy w tym miejscu wziąć pod uwagę fakt, iż ustawa ma za zadanie 

regulować zasady i sposób przepływu danych, nie zaś metodologię działania 

systemów informatycznych.  

Instytucje te sugerowały również zamieszczenie w projekcie ustawy przepisu 

umożliwiającego bezpłatne udostępnianie danych z rejestru PESEL kwalifikowanym 

podmiotom świadczącym usługi certyfikacyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

18 sierpnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 r. Nr 130, poz. 1450, 

z   późn. zm.). Projektodawca jednakże nie podzielił poglądu wyrażonego przez 
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wymienione powyżej instytucje, gdyż co do zasady zwalniane z ponoszenia opłat są 

podmioty realizujące zadania publiczne, nie zaś podmioty komercyjne. 

 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wniósł zastrzeżenia do 

zakresu danych gromadzonych w rejestrach zamieszkania cudzoziemców, 

wskazując na ewentualną możliwość narażenia się na zarzut dyskryminacji, ze 

względu na większy zakres gromadzonych danych cudzoziemców (poprzednie 

imiona i nazwiska). Projektodawca, po przeanalizowaniu treści przepisu, do którego 

została zgłoszona uwaga, zrezygnował z gromadzenia wobec cudzoziemców danych 

odnośnie poprzednich imion i nazwisk. 

Ponadto Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wniósł sprzeciw 

wobec gromadzenia nieaktualnych danych, tj. archiwizacji danych, o której mowa  

w  art. 10 ust. 7 projektu. Powyższa uwaga nie została uwzględniona, gdyż 

proponowane rozwiązania są tożsame z obecnie obowiązującymi w tym zakresie, jak 

również ze względu na fakt, iż rejestr PESEL jest jedynym rejestrem gromadzącym 

w  takim zakresie dane o osobie. Wyjaśnienie zostało zaakceptowane przez 

przedstawiciel GIODO na konferencji uzgodnieniowej. 

 

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłosił uwagi do treści art. 18 

projektu ustawy, proponując dodanie przepisu umożliwiającego nadawanie numeru 

PESEL na wniosek płatnika składek ubezpieczeniowych oraz właściwego organu 

emerytalno-rentowego. Powyższa uwaga nie została uwzględniona przez 

projektodawcę, gdyż jednym z założeń ustawy było ograniczenie gromadzenia 

danych w rejestrach mieszkańców i rejestrze PESEL do danych osób, które są 

związane z naszym krajem poprzez fakt stałego zamieszkiwania na jego terytorium 

lub fakt posiadania polskich dokumentów tożsamości. Zasady gromadzenia danych 

o  osobach z innych powodów, powinny regulować odrębne przepisy. 

 

Państwowa Komisja Wyborcza  wniosła uwagi, między innymi: 

− do treści art. 30 projektu ustawy, proponując dodanie zapisu 

umożliwiającego wyrejestrowanie miejsca zamieszkania, analogicznie jak 

ma to miejsce w przypadku wyrejestrowania dodatkowego miejsca 

zamieszkania. Uwaga ta nie została uwzględniona, gdyż projektodawca 
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świadomie zrezygnował z możliwości wyrejestrowania się „donikąd”, aby 

uniknąć uchylania się od zgłaszania miejsca zamieszkania. Możliwość 

wyrejestrowania ograniczono do osób wyjeżdżających za granicę na stałe. 

− do treści art. 31 projektu, podnosząc, że konieczne wydaje się określenie, 

czy zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej wpływa na 

wpis do rejestru mieszkańców, a co za tym idzie również na rejestr 

wyborców. Uwagi tej nie uwzględniono, ponieważ zgłoszenie „czasowego” 

wyjazdu za granicę jest rejestrowane tak jak obecnie, natomiast 

zgłoszenie wyjazdu „na stałe” oznacza wyrejestrowanie o czym stanowi 

art. 31 ust. 1. 

− do treści art. 45 ust. 1, proponując  wyodrębnienie organów wyborczych 

jako osobnej kategorii podmiotów, którym udostępnia się dane z rejestru 

PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów cudzoziemców. Powyższa 

uwaga nie została uwzględniona, gdyż z analizy proponowanych 

przepisów wynika, iż PKW ma niebudzący wątpliwości dostęp do 

rejestrów. 

 

Przedstawiony projekt był również przedmiotem obrad Zespołu do spraw 

Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

gdzie uzyskał pozytywną opinię. Został również przyjęty w dniu 29 października 

2008  r. przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.  

 

3. OPINIA O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z PRAWEM UNII EUROPEJSKIEJ 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11/02rch 
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                                       Projekt  

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

                                                 z dnia …………………. 

w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych 
przy rejestracji miejsca zamieszkania obywateli polskich. 

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia … o ewidencji ludności  (Dz. U. …), zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia podstawowego 

miejsca zamieszkania; 

2) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia dodatkowego 

miejsca zamieszkania; 

3) wzór i sposób wypełnienia formularza zgłoszenia wyrejestrowania 

dodatkowego miejsca zamieszkania; 

4) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wyjazdu za 

granicę oraz powrotu z zagranicy; 

5) wzór i sposób wypełniania zaświadczenia o dokonanej rejestracji 

podstawowego miejsca zamieszkania i dodatkowego miejsca 

zamieszkania; 

6) sposób oraz termin informowania osoby dokonującej zgłoszenia 

podstawowego lub dodatkowego miejsca zamieszkania w formie 

elektronicznej o dokonaniu rejestracji; 

7) tryb oraz termin informowania właściciela lokalu/osoby posiadającej 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, o dokonanej rejestracji 

podstawowego lub dodatkowego miejsca zamieszkania osoby w 

jego lokalu. 
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§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „ustawie”, należy przez to rozumieć 

ustawę z dnia … o ewidencji ludności (Dz. U. …) 

 

§ 3. 1. Wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia podstawowego 

miejsca zamieszkania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

2. Wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia dodatkowego miejsca 

zamieszkania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

3. Wzór i sposób wypełnienia formularza zgłoszenia wyrejestrowania 

dodatkowego miejsca zamieszkania określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

4. Wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz 

powrotu z zagranicy określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

5. Wzór i sposób wypełniania zaświadczenia o dokonanej rejestracji 

podstawowego miejsca zamieszkania lub dodatkowego miejsca zamieszkania  

określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. 

 

§ 4.  Zgłoszenie w formie elektronicznej, o którym mowa w art. 26 ust. 2 

ustawy, może nie odpowiadać formie graficznej formularzy określonej w załącznikach 

nr 1 i 2 do rozporządzenia. 

 

§ 5. 1. Osoba dokonująca, w formie elektronicznej, zgłoszenia podstawowego 

miejsca zamieszkania lub dodatkowego miejsca zamieszkania, otrzymuje 

niezwłocznie, w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, informację zwrotną o dokonaniu rejestracji podstawowego lub 

dodatkowego miejsca zamieszkania.   

2. Informacja o dokonaniu rejestracji podstawowego lub dodatkowego miejsca 

zamieszkania zawiera: 

a) nazwisko i imię/imiona osoby, której podstawowe lub dodatkowe 

miejsce zamieszkania zostało zarejestrowane; 

b) oznaczenie rodzaju zarejestrowanego miejsca zamieszkania; 

c) adres zarejestrowanego podstawowego lub dodatkowego miejsca 

zamieszkania; 

d) datę dokonania rejestracji; 

e) oznaczenie urzędu, który dokonał rejestracji. 

3. W przypadku rejestracji dodatkowego miejsca zamieszkania na 
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deklarowany okres pobytu, informacja zawiera również termin upływu tego okresu. 

4. Informacja o dokonaniu rejestracji podstawowego lub dodatkowego miejsca 

zamieszkania może nie odpowiadać formie graficznej zaświadczenia określonego w 

załączniku nr 5 do rozporządzenia. 

 

§ 4. 1 Informacja dla właściciela lokalu lub osoby posiadającej spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu, o dokonanej rejestracji podstawowego miejsca 

zamieszkania osoby w jego lokalu stanowi Odcinek „B” formularza zgłoszenia 

podstawowego miejsca zamieszkania. 

2. Informacja dla właściciela lokalu lub osoby posiadającej spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu, o dokonanej rejestracji dodatkowego miejsca 

zamieszkania osoby w jego lokalu stanowi Odcinek „B” formularza zgłoszenia 

dodatkowego miejsca zamieszkania. 

 

§ 5. Informację dla właściciela lokalu lub osoby posiadającej spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu, o dokonanej rejestracji podstawowego lub 

dodatkowego miejsca zamieszkania osoby w jego lokalu urzędnik wypełnia 

bezpośrednio po dokonaniu rejestracji podstawowego miejsca zamieszkania lub 

dodatkowego miejsca zamieszkania, po czym niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 

dnia roboczego, przesyła informację na adres właściciela lokalu wskazany w 

formularzu. 

 

§ 6. Zgłoszenie w formie elektronicznej, o którym mowa w art. 31 ust. 3 

ustawy, może nie odpowiadać formie graficznej formularza określonego w załączniku 

nr 4 do rozporządzenia. 

 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie ……………………….. 

 

 

                                                     Minister Spraw Wewnętrznych  
                                                                      i Administracji 
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                                               Uzasadnienie 
 

  Projektowany akt stanowi realizację  art. 36 ustawy z dnia … o ewidencji 

ludności  (Dz. U.  …). 

W rozporządzeniu określono: 

1) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia podstawowego 

miejsca zamieszkania; 

2) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia dodatkowego 

miejsca zamieszkania; 

3) wzór i sposób wypełnienia formularza zgłoszenia wyrejestrowania 

dodatkowego miejsca zamieszkania; 

4) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wyjazdu za granicę 

oraz powrotu z zagranicy; 

5) wzór i sposób wypełniania zaświadczenia o dokonanej rejestracji 

podstawowego miejsca zamieszkania i dodatkowego miejsca 

zamieszkania; 

6) sposób oraz termin informowania osoby dokonującej zgłoszenia 

podstawowego lub dodatkowego miejsca zamieszkania w formie 

elektronicznej o dokonaniu rejestracji; 

7) tryb oraz termin informowania właściciela lokalu/osoby posiadającej 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, o dokonanej rejestracji 

podstawowego lub dodatkowego miejsca zamieszkania osoby w 

jego lokalu. 

Zgodnie z § 5 osoba dokonująca, w formie elektronicznej, zgłoszenia 

podstawowego miejsca zamieszkania lub dodatkowego miejsca zamieszkania, 

będzie otrzymywała niezwłocznie, w formie elektronicznej przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, informację zwrotną o dokonaniu rejestracji podstawowego 

lub dodatkowego miejsca zamieszkania.  Informacja o dokonaniu rejestracji 

podstawowego lub dodatkowego miejsca zamieszkania będzie zawierała: 

f) nazwisko i imię/imiona osoby, której podstawowe lub dodatkowe 

miejsce zamieszkania zostało zarejestrowane; 

g) oznaczenie rodzaju zarejestrowanego miejsca zamieszkania; 

h) adres zarejestrowanego podstawowego lub dodatkowego miejsca 
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zamieszkania; 

i) datę dokonania rejestracji; 

j) oznaczenie urzędu, który dokonał rejestracji. 

 
OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

   

1. Podmioty, na które oddziaływuje projektowana regulacja.  

Osoby dokonujące rejestracji podstawowego lub dodatkowego miejsca 

zamieszkania. 

 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji. 

Projektowana regulacja stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 

r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 

1414) zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach 

internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i 
budżety sektora przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. 
Ewentualne skutki finansowe związane z projektowanym rozporządzeniem  

określono w ustawie o ewidencji ludności. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy. 
Wejście w życie projektu rozporządzenia nie ma wpływu na rynek pracy. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki. 
Nie przewiduje się wpływu projektowanej regulacji na konkurencyjność 

wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki. 

 

6.  Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów. 

Projektowana regulacja nie wywiera bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój 

regionalny. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

           
O d c i n e k  „ A ”                                                                     Nr PESEL                                                                     

        

 
ZGŁOSZENIE 

PODSTAWOWEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA 
 
1) Nazwisko i imię/imiona.................................................................................................................................... 
 
2)  Adres nowego podstawowego miejsca zamieszkania 
 
    ......................................................................................................................................................................... 

(miejscowość - dzielnica)                                            (gmina)                                      (województwo) 
 

    ul............................................................................  nr domu ..........................  nr lokalu  .............................. 
 
 
3) Miejsce urodzenia  .........................................................   4)  Kraj urodzenia .................................................... 
 
5) Adres dotychczasowego podstawowego miejsca zamieszkania 
 

..................................................................................................................................................................... 
      (nr kodu pocztowego)    (miejscowość-dzielnica)                (gmina)                      (województwo) 

 
       ul............................................................................  nr domu ..........................  nr lokalu  .......................... 
 
6) Imię i nazwisko/nazwa właściciela lokalu lub osoby posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu, w którym jest dokonywane zgłoszenie podstawowego miejsca zamieszkania 
 

...................................................................................................................................................................... 
 

9) Adres miejsca zamieszkania/siedziby właściciela lokalu lub osoby posiadającej spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu, w którym jest dokonywane zgłoszenie podstawowego miejsca zamieszkania 

 
     ....................................................................................................................................................................... 
                                             (nr kodu pocztowego)    (miejscowość-dzielnica)                (gmina)                      (województwo) 
 

 
    ul............................................................................  nr domu ..........................  nr lokalu  ............................... 
 
 
10) POUCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 

Zgodnie z art. 233 § 6 w zw. z § 1 ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 
553, z późn. zm.), kto, składając oświadczenie podaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3. 

 
 

 
Pouczony o odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy lub oświadczenie nieprawdy w niniejszym 
formularzu, wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem: 
 
 
 
   ……………………………………..                   ……………………………………. 
                  (miejscowość , data)                                                     (własnoręczny, czytelny podpis 
                          osoby dokonującej zgłoszenia) 
 
 
 
 
 

 
V E R T E  

 

 
O d c i n e k  „ B ”          

 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………. 

(oznaczenie urzędu) 
 
 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELA LUB OSOBY POSIADAJĄCEJ SPÓŁDZIELCZE 
WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU 

 
 

Pan/Pani 
 
.................................................................... 

(imię i nazwisko/nazwa właściciela lokalu lub osoby posiadającej 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) 

 
 

…………………………………………………. 
(adres zamieszkania/ siedziba właściciela lokalu lub osoby posiadającej 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) 

 
…………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

W dniu …………………. Pan/Pani ……………………………………………………………... 

dokonał zgłoszenia podstawowego miejsca zamieszkania pod adresem: 

miejscowość ………………………………………. gmina ……………………………………. 

województwo …………………………….............................................................................. 

ulica ……………………………………………. nr domu …………… nr lokalu ……………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………..                                                   ……………………………………………………………………… 
                         (miejscowość, data)                                                                                    (pieczęć i podpis urzędnika dokonującego rejestracji 
       podstawowego miejsca zamieszkania) 
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POUCZENIE 
 

1. Część „A” wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia podstawowego miejsca zamieszkania. 

2. Część „B” wypełnia urzędnik. 

3. Formularz należy wypełnić komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim 

lub czarnym, drukowanymi literami. 

4. W przypadku braku dotychczasowego podstawowego miejsca zamieszkania pole to pozostawia się 

puste 



ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
O d c i n e k  „ A ”                                                                      Nr PESEL                                                                

 
  
 

  
 

   
 

     
 

   
 

      
 

  
 

        

ZGŁOSZENIE 
DODATKOWEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

 
1)   Nazwisko i imię/imiona ............................................................................................................................... 
 
 
2) Miejsce urodzenia  ..................................................................................................................................... 

 
 
3) Adres podstawowego miejsca zamieszkania 
 

..................................................................................................................................................................... 
            (nr kodu pocztowego)                       (miejscowość-dzielnica)                                  (gmina)                                          (województwo) 

 
       ul............................................................................  nr domu ..........................  nr lokalu  .......................... 
 
4) Adres dotychczasowego dodatkowego miejsca zamieszkania* 
 

..................................................................................................................................................................... 
           (nr kodu pocztowego)                    (miejscowość-dzielnica)                              (gmina)                                        (województwo) 

  
       ul............................................................................  nr domu ..........................  nr lokalu  .......................... 
 
5) Adres nowego dodatkowego miejsca zamieszkania 
 
    ....................................................................................................................................................................... 

(nr kodu pocztowego)                       (miejscowość - dzielnica)                                      (gmina)                                   (województwo) 
 

    ul............................................................................  nr domu ..........................  nr lokalu  ............................ 
 
6) Deklarowany okres pobytu**  ………………………………………………………………………………………. 
 
7) Nazwisko i imię/nazwa właściciela lokalu lub osoby posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu, w którym jest dokonywane zgłoszenie dodatkowego miejsca zamieszkania 
 

...................................................................................................................................................................... 
 

9) Adres miejsca zamieszkania/siedziby właściciela lokalu lub osoby posiadającej spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu, w którym jest dokonywane zgłoszenie dodatkowego miejsca zamieszkania 

 
     ....................................................................................................................................................................... 
      (nr kodu pocztowego)                  (miejscowość-dzielnica)                                  (gmina)                                                     (województwo) 
 

 
    ul............................................................................  nr domu ..........................  nr lokalu  ............................... 
 
10) POUCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 

Zgodnie z art. 233 § 6 w zw. z § 1 ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 
553, z późn. zm.), kto, składając oświadczenie podaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3. 

 
 

Pouczony o odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy lub oświadczenie nieprawdy w niniejszym 
formularzu, wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem: 
 
 
 
 

   ……………………………………..                   ……………………………………. 
                  (miejscowość , data)                                                     (własnoręczny, czytelny podpis 
                          osoby dokonującej zgłoszenia) 
 

V E R E T E  

 
 

O d c i n e k  „ B ”          
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………. 

(pieczęć podłużna urzędu) 
 
 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELA/OSOBY POSIADAJĄCEJ SPÓŁDZIELCZE 
WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU 

 
 

Pan/Pani 
 

.................................................................... 
(imię i nazwisko/nazwa właściciela lokalu lub osoby posiadającej 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) 
 
 

…………………………………………………. 
(adres zamieszkania/ siedziba właściciela lokalu lub osoby posiadającej 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) 

 
…………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 

W dniu …………………. Pan/Pani ……………………………………………………………... 

dokonał zgłoszenia dodatkowego miejsca zamieszkania pod adresem: 

miejscowość ………………………………………. gmina ……………………………………. 

województwo …………………………….............................................................................. 

ulica ……………………………………………. nr domu …………… nr lokalu ……………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………..                                                   ……………………………………………………………………… 
                         (miejscowość, data)                                                                                    (pieczęć i podpis urzędnika dokonującego rejestracji 
           dodatkowego miejsca zamieszkania) 
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POUCZENIE 

 
1. Część „A” wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia podstawowego miejsca zamieszkania. 

2. Część „B” wypełnia urzędnik. 

3. Formularz należy wypełnić komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim 

lub czarnym, drukowanymi literami alfabetu łacińskiego. 

* W przypadku braku dotychczasowego dodatkowego miejsca zamieszkania pole to pozostawia się puste. 

** W przypadku zgłoszenia dodatkowego miejsca zamieszkania na czas nieoznaczony, należy wpisać „czas 

nieoznaczony”. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
                                                                                     

        

ZGŁOSZENIE WYREJESTROWANIA 
DODATKOWEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

 
            1) Numer PESEL  
            

 
2) Nazwisko i imię/imiona ………………………………………………………………………………………. 
 
 
3) Miejsce urodzenia  ................................................................................................................. 

(miejscowość  (dzielnica)     gmina     i     województwo) 
 

 
4) Adres podstawowego miejsca zamieszkania 
 

   ................................................................................................................................................................. 
                 (nr kodu pocztowego)                       (miejscowość-dzielnica)                                  (gmina)                                          (województwo) 

 
         ul............................................................................  nr domu ..........................  nr lokalu  ....................... 
 

5) Adres dotychczasowego dodatkowego miejsca zamieszkania 
 

   ................................................................................................................................................................. 
                (nr kodu pocztowego)                    (miejscowość-dzielnica)                              (gmina)                                        (województwo) 

  
  ul............................................................................  nr domu ..........................  nr lokalu  ...................... 

 
 

6) POUCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 
 

Zgodnie z art. 233 § 6 w zw. z § 1 ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 
poz. 553, z późn. zm.), kto, składając oświadczenie podaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3. 

 
Pouczony o odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy lub oświadczenie nieprawdy w 
niniejszym formularzu, wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym 
podpisem: 
 
 
 
  ……………………………………..                   ……………………………………. 
              (miejscowość , data)                                                     (własnoręczny, czytelny podpis 
                         osoby dokonującej zgłoszenia) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

POUCZENIE 
 

1. Formularz należy wypełnić komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem 

niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami. 

 



ZAŁĄCZNIK NR 4         Odcinek „A” 
 
 

ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ 
 

1)  Rodzaj wyjazdu*           a) na okres powyżej 6 miesięcy     
 

 b) na stałe   
        

UWAGA!!!  Zgłoszenie wyjazdu za granicę na stałe skutkuje wyrejestrowaniem z podstawowego 
miejsca zamieszkania i dodatkowego miejsca zamieszkania. 
 
2)  Kraj wyjazdu …………………………………………       3) Data wyjazdu  ……………………………………... 

                             (rok   -   miesiąc   -   dzień) 
      

 
4)  Nr PESEL            
 
 
5) Nazwisko i imię/imiona  ……………………………………………………………………………………………… 

 
 

6) Miejsce urodzenia  ......................................................................................................................................... 
 

     
7) Adres podstawowego miejsca zamieszkania 

 
    ........................................................................................................................................................................ 
                 (nr kodu pocztowego)                       (miejscowość-dzielnica)                                  (gmina)                                          (województwo) 

 
    ul............................................................................  nr domu ..........................  nr lokalu  ............................. 
 
8) Adres dodatkowego miejsca zamieszkania** 
 
     ....................................................................................................................................................................... 
                (nr kodu pocztowego)                    (miejscowość-dzielnica)                              (gmina)                                        (województwo) 

  
     ul............................................................................  nr domu ..........................  nr lokalu  ............................ 
 
9) POUCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 
 

Zgodnie z art. 233 § 6 w zw. z § 1 ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 
553, z późn. zm.), kto, składając oświadczenie podaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3. 

 
 
 

Pouczony o odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy lub oświadczenie nieprawdy w 
niniejszym formularzu, wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem: 

 
 
 
  ……………………………………..                   ……………………………………. 
              (miejscowość , data)                                                     (własnoręczny, czytelny podpis 
                        osoby dokonującej zgłoszenia) 
 

POUCZENIE 
1) Odcinek A wypełnia osoba zgłaszająca wyjazd za granicę na okres powyżej 6 miesięcy lub osoba 
wyjeżdżająca za granicę na stałe. 
2) Formularz należy wypełnić komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub 
czarnym, drukowanymi literami. 
 

* Właściwe zaznaczyć znakiem X. 

** W przypadku braku dodatkowego miejsca zamieszkania pole pozostawia się puste.          
 
A       Odcinek „B” 

 
ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU ZA GRANICĘ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 

6 MIESIĘCY 
 
 
1) Data powrotu do kraju  …………............................... 

 (rok   -   miesiąc   -   dzień) 
 

      
 
2)  Nr PESEL            
 
 
3) Nazwisko i imię/imiona  …………………………………………………………………………………………… 

 
 

4) Miejsce urodzenia  ..................................................................................................................................... 
 

 
 

5) Adres podstawowego miejsca zamieszkania 
 

    ........................................................................................................................................................................ 
                 (nr kodu pocztowego)                       (miejscowość-dzielnica)                                  (gmina)                                          (województwo) 

 
    ul............................................................................  nr domu ..........................  nr lokalu  ............................. 
 
6) Adres dodatkowego miejsca zamieszkania* 
 
     ....................................................................................................................................................................... 
                (nr kodu pocztowego)                    (miejscowość-dzielnica)                              (gmina)                                        (województwo) 

  
     ul............................................................................  nr domu ..........................  nr lokalu  ............................ 
 
7) POUCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 
 

Zgodnie z art. 233 § 6 w zw. z § 1 ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 
553, z późn. zm.), kto, składając oświadczenie podaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3. 

 
Pouczony o odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy lub oświadczenie nieprawdy w 
niniejszym formularzu, wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem: 

 
 
 
 
  ……………………………………..                   ……………………………………. 
              (miejscowość , data)                                                     (własnoręczny, czytelny podpis 
                         osoby dokonującej zgłoszenia) 
 

POUCZENIE 
1) Odcinek B wypełnia osoba zgłaszająca powrót z wyjazdu za granicę trwającego powyżej 6 miesięcy. 
2) Formularz należy wypełnić komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub 
czarnym, drukowanymi literami. 
 

* W przypadku braku dodatkowego miejsca zamieszkania pole pozostawia się puste. 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
 
 
 
 
…………………………………………..….                                         ………………………………………… 
      (oznaczenie organu/pieczęć podłużna organu)                                                                                  (miejscowość, data) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŚWIADCZENIE 
 

  
 
 

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia ……. o ewidencji ludności (Dz. U. 

…….) zaświadcza się, w dniu …………………… zostało zarejestrowane 

podstawowe / dodatkowe* miejsce zamieszkania Pana/Pani ……………………... 

………………………………………………………................................ pod adresem: 

miejscowość ………………………………. gmina ……………………………………. 

województwo....................................................ulica ………………………………… 

nr domu …………………………. nr lokalu………………………… 

Niniejsze zaświadczenie, na podstawie art. 29 ust. 5 powołanej wyżej ustawy, wydaje się z urzędu. 

 

 

 

 

 
 

(pieczęć okrągła urzędu) 
 
 
 
 

……………………………………………………. 
       (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

 
 
 

 
* Niepotrzebne skreślić 



                                       Projekt  
 
 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia ………………… 

w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych 
przy rejestracji miejsca zamieszkania cudzoziemców. 

 
Na podstawie art. 46 ustawy z dnia … o ewidencji ludności  (Dz. U. …), zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) wzór formularza zgłoszenia podstawowego miejsca zamieszkania 

cudzoziemca; 

2) wzór formularza zgłoszenia dodatkowego miejsca zamieszkania 

cudzoziemca ; 

3) wzór formularza zgłoszenia opuszczenia zarejestrowanego podsta-

wowego miejsca zamieszkania cudzoziemca. 

§ 2. 1. Wzór formularza zgłoszenia podstawowego miejsca zamieszkania 

cudzoziemca określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

2. Wzór formularza zgłoszenia dodatkowego miejsca zamieszkania określa 

cudzoziemca załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

3. Wzór formularza zgłoszenia opuszczenia zarejestrowanego podstawowego 

miejsca zamieszkania cudzoziemca określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie ……………………. 
               
 

                                  Minister Spraw Wewnętrznych  
                                                   i  Administracji  

 

 



Uzasadnienie 

Projektowany akt realizuje upoważnienie z  art. 46 ustawy z dnia …o ewidencji 

ludności  (Dz. U. …). 

W rozporządzeniu określono: 

1) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia podstawowego 

miejsca zamieszkania cudzoziemca; 

2) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia dodatkowego 

miejsca zamieszkania cudzoziemca ; 

3) wzór i sposób wypełnienia formularza zgłoszenia opuszczenia za-

rejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania cudzoziemca. 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Podmioty, na które oddziaływuje projektowana regulacja.  

Cudzoziemcy, którzy zgłaszają podstawowe lub dodatkowe miejsce 

zamieszkania. 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji. 

Projektowana regulacja stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 

r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 

1414) zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach 

internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i 
budżety sektora przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. 
Ewentualne skutki finansowe związane z wejściem w życie rozporządzenia 

określono w ustawie o ewidencji ludności. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy. 
Wejście w życie projektu rozporządzenia nie ma wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki. 
Nie przewiduje się wpływu projektowanej regulacji na konkurencyjność 

wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki. 

6.  Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów. 

Projektowana regulacja nie wywiera bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój 

regionalny. 



Z AŁĄCZNIK NR 1   
 
O d c i n e k  „ A ”   
                                                                      

ZGŁOSZENIE 
PODSTAWOWEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCA 

 
 1) Nazwisko i imię/ imiona.................................................................................................................................. 
   
                        
 2) Numer PESEL* 
 
 3) Płeć ** 
 
 
 4) Obywatelstwo ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 5) Data urodzenia  (dd, mm,rrrr)  
 
 6) Miejsce urodzenia  
 
 
 
 7)  Kraj urodzenia   
 
 
 
 8) Data przybycia na terytorium RP  (dd,mm,rrrr)     
 
 
 
 9) Adres dotychczasowego podstawowego miejsca zamieszkania na terytorium RP 
 

..................................................................................................................................................................... 
      (nr kodu pocztowego)    (miejscowość-dzielnica)                (gmina)                      (województwo) 

 
       ul............................................................................  nr domu ..........................  nr lokalu  .......................... 
 
 
 

 10) Kraj poprzedniego miejsca zamieszkania  
 
 
 11)  Adres nowego podstawowego miejsca zamieszkania 
 
    ....................................................................................................................................................................... 

(miejscowość - dzielnica)                                            (gmina)                                      (województwo) 
 

    ul............................................................................  nr domu ..........................  nr lokalu  ............................ 
 
 
  12) Deklarowany okres pobytu ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
  13) Data ważności dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP …………………………………… 
 
 
  14) Seria i numer dokumentu podróży cudzoziemca lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  
 
        i obywatelstwo ……………………………………………………………………………………………………… 
 
         VERTE 
 
 

 O d c i n e k  „ B ”          
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………. 

(oznaczenie urzędu) 
 
 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELA/OSOBY POSIADAJĄCEJ SPÓŁDZIELCZE 
WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU 

 
 

Pan/Pani 
 
.................................................................... 

(imię i nazwisko/nazwa właściciela lokalu lub osoby posiadającej 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) 

 
 

…………………………………………………. 
(adres zamieszkania/ siedziba właściciela lokalu lub osoby posiadającej 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) 

 
…………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

Informuję, że w lokalu stanowiącym Pańską/Pani własność/przedmiot spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu, pod adresem ……………………………………………… 
       

……………………………………………………………………………………………………… 
(adres lokalu, w którym dokonywana jest rejestracja) 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

zostało zarejestrowane podstawowe miejsce zamieszkania Pana/Pani 

……………………………………………………………………………………………………… 
(imię/imiona i nazwisko cudzoziemca, którego podstawowe miejsce zamieszkania zostało zarejestrowane) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………..                                                   ……………………………………………………………………… 
                         (miejscowość, data)                                                                                    (pieczęć i podpis urzędnika dokonującego rejestracji 
       podstawowego miejsca zamieszkania) 
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        Odcinek „A” 
 

15)  Imię i nazwisko/nazwa właściciela lokalu lub osoby posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu, w którym jest dokonywane zgłoszenie podstawowego miejsca zamieszkania cudzoziemca 

 
...................................................................................................................................................................... 
 

16)  Adres miejsca zamieszkania/siedziby właściciela lokalu lub osoby posiadającej spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu, w którym jest dokonywane zgłoszenie podstawowego miejsca 
zamieszkania cudzoziemca 

 
       ...................................................................................................................................................................... 
                         (nr kodu pocztowego)                     (miejscowość-dzielnica)                 (gmina)                       (województwo) 
 

 
    ul............................................................................  nr domu ..........................  nr lokalu  ............................... 
 
 
17)  POUCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 

Zgodnie z art. 233 § 6 w zw. z § 1 ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 
553, z późn. zm.), kto, składając oświadczenie podaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3. 

 

 
Pouczony o odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy lub oświadczenie nieprawdy w niniejszym 
formularzu, wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem: 
 
 
 
 
   ……………………………………..                   ……………………………………. 
                  (miejscowość , data)                                                     (własnoręczny, czytelny podpis 

…
…

…
…

…
..

…
…

…
…

…
…

…
…

…
.T

U
  O

D
C

IĄ
Ć

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

 T
U

  O
D

C
IĄ
Ć

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

 

                 cudzoziemca dokonującego zgłoszenia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUCZENIE 
 

1. Część „A” wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia podstawowego miejsca zamieszkania. 

2. Część „B” wypełnia urzędnik. 

3. Formularz należy wypełnić komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim 

lub czarnym, drukowanymi literami alfabetu łacińskiego. 

* Wypełnić, jeżeli nr PESEL został nadany. 

** Właściwe zaznaczyć znakiem X. 



Z AŁĄCZNIK NR 2  
 
O d c i n e k  „ A ”                                             

        

ZGŁOSZENIE 
DODATKOWEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCA 

 
 1) Nazwisko i imię/ imiona.................................................................................................................................. 
   
                        
 2) Numer PESEL 
 
 3) Płeć * 
 
 
 4) Obywatelstwo ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 5) Data i miejsce urodzenia  ........................................................................................................................... 

(rok   -   miesiąc   -   dzień) 
 

..................................................................................................................................................................... 
(miejscowość  (dzielnica)     gmina     i     województwo) 

 
 6)  Kraj urodzenia  ............................................................................................................................................ 
 
 
 7) Data przybycia na terytorium RP …………………………………………………………………………………. 
 
 
 8) Adres podstawowego miejsca zamieszkania na terytorium RP 
 

..................................................................................................................................................................... 
      (nr kodu pocztowego)    (miejscowość-dzielnica)                (gmina)                      (województwo) 

 
       ul............................................................................  nr domu ..........................  nr lokalu  .......................... 
 
 
  9) Adres dotychczasowego dodatkowego miejsca zamieszkania na terytorium RP 
 

..................................................................................................................................................................... 
      (nr kodu pocztowego)    (miejscowość-dzielnica)                (gmina)                      (województwo) 

 
       ul............................................................................  nr domu ..........................  nr lokalu  .......................... 
 
 
 
 10)  Adres nowego dodatkowego miejsca zamieszkania 
 
    ....................................................................................................................................................................... 

(miejscowość - dzielnica)                                            (gmina)                                      (województwo) 
 

    ul............................................................................  nr domu ..........................  nr lokalu  ............................ 
 
 

  11) Deklarowany okres pobytu ……………………………………………………………………………………….. 
 
  12) Data ważności dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP …………………………………… 
 
  13) Seria i numer dokumentu podróży cudzoziemca lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  
 
        i obywatelstwo ……………………………………………………………………………………………………… 

VERTE 

 
 O d c i n e k  „ B ”          

 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………. 

(oznaczenie urzędu) 
 
 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELA/OSOBY POSIADAJĄCEJ SPÓŁDZIELCZE 
WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU 

 
 

Pan/Pani 
 
.................................................................... 

(imię i nazwisko/nazwa właściciela lokalu lub osoby posiadającej 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) 

 
 

…………………………………………………. 
(adres zamieszkania/ siedziba właściciela lokalu lub osoby posiadającej 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) 

 
…………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

Informuję, że w lokalu stanowiącym Pańską/Pani własność/przedmiot spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu, pod adresem ……………………………………………… 
       

……………………………………………………………………………………………………… 
(adres lokalu, w którym dokonywana jest rejestracja dodatkowego miejsca zamieszkania) 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

zostało zarejestrowane dodatkowe miejsce zamieszkania Pana/Pani 

……………………………………………………………………………………………………… 
(imię/imiona i nazwisko osoby, której dodatkowe miejsce zamieszkania zostało zarejestrowane) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………..                                                   ……………………………………………………………………… 
                         (miejscowość, data)                                                                                    (pieczęć i podpis urzędnika dokonującego rejestracji) 
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                   Odcinek „A” 
 

14)  Imię i nazwisko/nazwa właściciela lokalu lub osoby posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu, w którym jest dokonywane zgłoszenie dodatkowego miejsca zamieszkania 

 
...................................................................................................................................................................... 
 

15) Adres miejsca zamieszkania/siedziby właściciela lokalu lub osoby posiadającej spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu, w którym jest dokonywane zgłoszenie dodatkowegoo miejsca 
zamieszkania 

 
       ...................................................................................................................................................................... 
                         (nr kodu pocztowego)                     (miejscowość-dzielnica)                 (gmina)                       (województwo) 
 

 
    ul............................................................................  nr domu ..........................  nr lokalu  ............................... 
 
 
10) POUCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 

Zgodnie z art. 233 § 6 w zw. z § 1 ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 
553, z późn. zm.), kto, składając oświadczenie podaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3. 

 

 
Pouczony o odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy lub oświadczenie nieprawdy w niniejszym 
formularzu, wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem: 
 
 
 
 
   ……………………………………..                   ……………………………………. 
                  (miejscowość , data)                                                     (własnoręczny, czytelny podpis 
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                 cudzoziemca dokonującego zgłoszenia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUCZENIE 
 

1. Część „A” wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia podstawowego miejsca zamieszkania. 

2. Część „B” wypełnia urzędnik. 

3. Formularz należy wypełnić komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim 

lub czarnym, drukowanymi literami alfabetu łacińskiego. 

 

* Właściwe zaznaczyć znakiem X 



ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

ZGŁOSZENIE OPUSZCZENIA PODSTAWOWEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA 
CUDZOZIEMCA 

1) Nazwisko 
                                 

2) Imię/imiona 
                                 

 
 
3) Nr PESEL            
 
4) Adres zarejestrowanego podstawowego miejsca zamieszkania 

   

 
a) nr kodu pocztowego  

 

   

              b) miejscowość (dzielnica)        

                 
 

c) gmina  
        

                
 

d) województwo  
         

                          
e) ulica  

 

f) nr domu                                                                g) nr lokalu          

 
5) Data opuszczenia podstawowego miejsca zamieszkania (dd,mm,rrrr)  

 
 

 
6) Kraj wyjazdu        
 
7) Seria i numer dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo 

        

             

 

8) POUCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 

             

                                

Zgodnie z art. 233 § 6 w zw. z § 1 ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 
poz. 553, z późn. zm.), kto, składając oświadczenie podaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3. 

 
 

Pouczony o odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy lub oświadczenie nieprawdy w 
niniejszym formularzu, wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem: 
 
 
 
 

   ……………………………………..                   ……………………………………. 
                  (miejscowość , data)                                                     (własnoręczny, czytelny podpis 
                          osoby dokonującej zgłoszenia) 
 

POUCZENIE 
Formularz należy wypełnić komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem 
niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami alfabetu łacińskiego. 
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