
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności

i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 września

2008 r. ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych

innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 1, w pkt 3 wyrazy "państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego

należących do Unii Europejskiej" zastępuje się wyrazami "państw Europejskiego

Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej";

2) w art. 1 w pkt 2, w art. 14 w ust. 5 wyrazy "w formie zbioru" zastępuje się wyrazami

"w formie zbioru PESEL";

3) w art. 1 w pkt 3, w art. 37 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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

pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

w przypadku braku takiego zameldowania danych o adresie nie zamieszcza się;";

4) w art. 1 w pkt 5, w art. 44 w zdaniu końcowym wyrazy "ochrony przetwarzania danych"

zastępuje się wyrazami "ochrony przetwarzanych danych";
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5) w art. 1 w pkt 10, w art. 44e w ust. 3:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu;",

b) skreśla się pkt 8 i 9;

6) w art. 1 w pkt 10, w art. 44e w ust. 3 w pkt 10 wyrazy "podpis osoby ubiegającej się

o wydanie" zastępuje się wyrazami "podpis posiadacza";

7) w art. 1 w pkt 10, w art. 44f wyrazy "gminy przekazują" zastępuje się wyrazami "organy

gmin przekazują";

8) w art. 1 w pkt 12, w ust. 1 wyrazy "są zobowiązane" zastępuje się wyrazami

"są obowiązane";

9) w art. 1:

a) w pkt 12, w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Zaświadczenie jest przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu

wnioskowi.",

b) w pkt 13, w art. 44h w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Dane są przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.";

10) w art. 1 w pkt 13, w art. 44h:

a) w ust. 5 wyrazy "bez konieczności składania wniosku, o którym mowa w ust. 3"

zastępuje się wyrazami "po złożeniu jednorazowego, uproszczonego wniosku",

b) w ust. 8 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) wzór uproszczonego wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności,

zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,

o którym mowa w ust. 5,";

11) w art. 1 w pkt 13, w art. 44h w ust. 6 wyrazy "rozstrzygnięcia, o którym mowa w"

zastępuje się wyrazami "zgody, wydanej na podstawie";
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12) w art. 1 w pkt 13, w art. 44h w ust. 12 w pkt 1 wyrazy "jednostkowe udostępnianie"

zastępuje się wyrazami "jednostkowe udostępnienie";

13) w art. 1 w pkt 13, w art. 44h w ust. 12 w pkt 1 po wyrazie "teletransmisji" dodaje się

wyraz "danych";

14) w art. 1:

a) w pkt 13, w art. 44i w ust. 6 wyrazy "i ust. 5" zastępuje się wyrazami "lub w ust. 5",

b) w pkt 14, w art. 44j w ust. 1 i 6 wyrazy "i ust. 5" zastępuje się wyrazami "lub

w ust. 5";

15) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu:

"Art. 1a. W ustawie z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.

U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 181, poz.

1287) w art. 67 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, stan cywilny, miejsce i datę

urodzenia, miejsce zamieszkania zmarłego;".";

16) skreśla się art. 4;

17) w art. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) art. 1a, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Uzasadnienie

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 5 września 2008 r. ustawy

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

proponuje wprowadzenie do jej tekstu 17 poprawek.

Poprawka oznaczona nr 1 dotyczy zmiany wprowadzanej przez Sejm do art. 1 ust. 3

pkt 3 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. W przepisie tym obok grupy

państw członkowskich Unii Europejskiej wskazano drugą grupę – państw Europejskiego

Obszaru Gospodarczego należących do Unii Europejskiej. Celem poprawki Senatu jest

usunięcie błędu polegającego na nakładaniu się zakresów poszczególnych grup państw,

których granice można przekraczać za okazaniem dowodu osobistego.

Wprowadzając poprawkę oznaczoną nr 3 Senat zmierzał do takiego doprecyzowania

przepisu, aby stanowił on wyraźnie, że dowód osobisty, może zawierać jedynie adres miejsca

zameldowania (stałego albo czasowego), które znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej.

Poprawka oznaczona nr 6 dotyczy przepisu który stanowi, jakie dane powinna

zawierać ewidencja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

Senat uznał, że nie jest prawidłowy wymóg zawierania w tej ewidencji podpisu osoby

ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, skoro w imieniu małoletniego ubiegają się

o wydanie takiego dokumentu jego rodzice lub opiekunowie i to ich podpisy figurują pod

wnioskiem o wydanie dowodu osobistego. Należy też dodać, że nowy art. 37 w ust. 3

stanowi, że nie zamieszcza się w dowodzie osobistym podpisu takiej osoby, która nie

ukończyła 13 roku życia. Stąd w poprawce Senat proponuje aby w ewidencji wydanych

i unieważnionych dowodów osobistych gromadzone były podpisy posiadaczy dowodów

osobistych lub informacja o braku możliwości złożenia podpisu.

Poprawka nr 9 dotyczy art. 44g ust. 1 oraz art. 44h ust. 3 ustawy o ewidencji

ludności i dowodach osobistych. Senat, w trakcie trwającej debaty, został poinformowany, że

ze względu na funkcjonalność istniejącego systemu teleinformatycznego, przepis art. 44g ust.

1 w uchwalonym brzmieniu nie będzie mógł być prawidłowo wykonywany. W tej sytuacji

Senat zdecydował o wniesieniu poprawki, która stanowi, że o formie wydanego

zaświadczenia (listowna lub środki komunikacji elektronicznej) decydować będzie forma

złożonego wniosku.

Przepis art. 44h ust. 3 nie określa formy w jakiej może nastąpić udostępnienie

danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i ewidencji wydanych i unieważnionych
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dowodów osobistych podmiotom, o których mowa w ust. 1 lub 2. Brak informacji dotyczącej

formy udostępniania danych nie koreluje z przepisem art. 44g ust. 1 oraz przepisem art. 44h

ust. 12, który nakłada na ministra obowiązek określenia wysokości opłat za udostępnienie

danych w zależności od sposobu udostępnienia – stąd odpowiednia poprawka Senatu.

Poprawka nr 10 zaproponowana przez Senat wynika z przeświadczenia, że

udostępnienie danych (w jakiejkolwiek formie) musi być poprzedzone wnioskiem

(zapytaniem lub prośbą) zainteresowanego podmiotu. Dlatego Senat uchwalił poprawkę do

przepisu art. 44h ust. 5, która stanowi, że wskazane w przepisie podmioty, gdy będą

zainteresowane uzyskaniem danych będą mogły wystąpić z wnioskiem, sporządzonym w

formie uproszczonej. Poprawka zawiera również upoważnienie dla ministra właściwego do

spraw wewnętrznych do określenia w rozporządzeniu wzoru takiego uproszczonego wniosku.

Poprawka nr 11 dotyczy przepisu art. 44h ust. 6, który określa jakie warunki winny

spełniać podmioty starające się o uzyskanie dostępu do danych w drodze weryfikacji. Jednym

z nich jest uzyskanie "rozstrzygnięcia" ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Senat

uznał, że skoro rozstrzygnięcie może nastąpić na niekorzyść wnioskującego podmiotu, dużo

lepszym byłby warunek uzyskania zgody. Poprawka Senatu precyzuje zatem, że warunkiem

udostępniania danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych w drodze weryfikacji jest

uzyskanie zgody - czyli pozytywnego rozstrzygnięcia.

Poprawka nr 14 wynika z treści art. 44j. Przepis przyznaje ministrowi właściwemu

do spraw wewnętrznych prawo kontrolowania podmiotów, które korzystają z dostępu do

danych drodze weryfikacji. Nie stanowi jednak wyraźnie, które podmioty będą mogły być

kontrolowane, czy kontrola ta obejmie podmioty wskazane w art. 44h ust. 2 pkt 1, czy

również te, o których mowa w art. 44h ust. 1. Brzmienie przepisu, który mówi, że kontrola ta

będzie dotyczyć spełniania warunków "w art. 44h ust. 2 pkt 1 i ust. 5" w związku z użyciem

spójnika "i" wskazywać by mogła, że kontrola obejmie jedynie podmioty, o których mowa w

art. 44h ust. 2 pkt 1. Poprawka Senatu ma na celu usunięcie wątpliwości dotyczących kręgu

podmiotów, które będą mogły być kontrolowane, w związku z udostępnianiem im danych w

drodze weryfikacji i poprzez użycie spójnika alternatywy łącznej "lub" stanowi, że

kontrolowane będą wszystkie podmioty, które korzystać będą z dostępu do danych drodze

weryfikacji, w tym podmioty, o których mowa w art. 44h ust. 1.

Ostatnia ze zmian przyjętych przez Senat obejmuje trzy poprawki, oznaczone

nr 15-17. Dotyczą one art. 4 ustawy nowelizującej. W artykule tym Sejm zaproponował

zmianę do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie i niektórych innych ustaw,
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polegającą na uchyleniu art. 5. Artykuł 5 dotyczył ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

i wprowadził obowiązek wpisywania do aktu zgonu numeru PESEL osoby zmarłej.

Wejdzie on w życie w dniu 2 października 2008 r.

Obecnie uchwalana ustawa nakazuje odstąpienie od tego obowiązku, jednak w związku z

tym, że nie jest możliwe by została ona ogłoszona (a tym bardziej weszła w życie) przed

dniem 2 października, stąd celem poprawki Senatu jest maksymalne przyspieszenie terminu

wejścia w życie przepisu, który dotyczy omawianej kwestii.

Pozostałe poprawki oznaczone numerami 2, 4, 5, 7, 8, 12 i 13 mają na celu

doprecyzowanie przepisów ustawy.


