
Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewi-
dencji ludnoÊci i dowodach osobistych (Dz. U. z 1984 r.
Nr 32, poz. 174, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34,
poz. 198, z 1997 r. Nr 113, poz. 733, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i z 1999 r. Nr 108, poz. 1227) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 po wyrazach „o urodzeniach,” do-
daje si´ wyrazy „dotyczàcych obowiàzku wojsko-
wego,”;

2) w art. 9 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Osoba niepe∏noletnia nieposiadajàca doku-
mentu stwierdzajàcego to˝samoÊç przedstawia
odpis skrócony aktu urodzenia.

4. Osoby podlegajàce powszechnemu obowiàz-
kowi obrony przedstawiajà wojskowy doku-
ment osobisty (potwierdzenie zg∏oszenia si´ do
rejestracji przedpoborowych) w celu zamiesz-
czenia w nim stosownych wpisów dotyczàcych
obowiàzku meldunkowego.”;

3) dodaje si´ art. 9a i 9b w brzmieniu:

„Art. 9a. Za osob´ nieposiadajàcà pe∏nej zdolnoÊci
do czynnoÊci prawnych obowiàzek mel-
dunkowy wykonuje jej przedstawiciel
ustawowy lub inna osoba sprawujàca nad
nià faktycznà opiek´ w miejscu ich wspól-
nego pobytu.

Art. 9b.1. Zameldowanie na pobyt sta∏y lub czaso-
wy nast´puje pod oznaczonym adre-
sem.

2. Adres okreÊla si´ przez podanie:

1) w gminach, które uzyska∏y status
miasta — nazwy miasta (dzielnicy),
ulicy, numeru domu i lokalu (po-
mieszczenia) oraz nazwy wojewódz-
twa,

2) w innych gminach — nazwy miejsco-
woÊci, numeru domu i lokalu (po-
mieszczenia), nazwy gminy i woje-
wództwa.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowied-
nio do zameldowania osób przebywajà-
cych stale lub czasowo na statku mor-
skim lub ˝eglugi Êródlàdowej albo w in-
nych ruchomych pomieszczeniach
mieszkalnych.”;

4) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba zobowiàzana do zameldowania si´ na
pobyt sta∏y przedstawia organowi gminy w∏a-
Êciwemu ze wzgl´du na nowe miejsce jej poby-

tu sta∏ego zaÊwiadczenie o wymeldowaniu si´
z poprzedniego miejsca pobytu sta∏ego oraz
zg∏asza nast´pujàce dane osobowe:

1) nazwisko i imiona,

2) nazwisko rodowe, 

3) nazwiska i imiona poprzednie,

4) imiona rodziców, 

5) nazwiska rodowe rodziców, 

6) stan cywilny,

7) imi´ i nazwisko ma∏˝onka oraz jego nazwi-
sko rodowe,

8) p∏eç, 

9) dat´ i miejsce urodzenia, 

10) obywatelstwo, 

11) numer PESEL, 

12) dotyczàce obowiàzku wojskowego, w tym
stopieƒ wojskowy, nazw´, seri´ i numer woj-
skowego dokumentu osobistego z oznacze-
niem wojskowej komendy uzupe∏nieƒ lub
poÊwiadczenie o zg∏oszeniu si´ do rejestracji
przedpoborowych,

13) adres poprzedniego miejsca pobytu sta∏ego,

14) adres nowego miejsca pobytu sta∏ego, 

15) rodzaj, seri´ i numer dokumentu to˝samoÊci,

16) o wykszta∏ceniu.”;

5) w art. 12 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zwalnia si´ od obowiàzku zameldowania na
pobyt czasowy dzieci do lat 7, na okres nieprze-
kraczajàcy 2 miesi´cy.”; 

6) w art. 15:

a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „oraz podaç nowe
miejsce i adres pobytu”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Osoba zobowiàzana do wymeldowania si´
zg∏asza organowi gminy w∏aÊciwemu ze
wzgl´du na dotychczasowe miejsce jej po-
bytu sta∏ego lub czasowego trwajàcego po-
nad 2 miesiàce nast´pujàce dane osobowe:

1) nazwisko i imiona,

2) nazwisko rodowe,

3) nazwiska i imiona poprzednie,

4) imiona rodziców,

5) nazwiska rodowe rodziców,

6) stan cywilny,
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7) imi´ i nazwisko ma∏˝onka oraz jego na-
zwisko rodowe,

8) p∏eç, 

9) dat´ i miejsce urodzenia, 

10) obywatelstwo, 

11) numer PESEL,

12) dotyczàce obowiàzku wojskowego,
w tym stopieƒ wojskowy, nazw´, seri´
i numer wojskowego dokumentu osobi-
stego z oznaczeniem wojskowej komen-
dy uzupe∏nieƒ lub poÊwiadczenie o zg∏o-
szeniu si´ do rejestracji przedpoboro-
wych,

13) adres dotychczasowego miejsca pobytu
sta∏ego lub czasowego trwajàcego po-
nad 2 miesiàce,

14) rodzaj, seri´ i numer dokumentu to˝sa-
moÊci,

15) o wykszta∏ceniu.”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Je˝eli okres pobytu czasowego trwajàcego
ponad 2 miesiàce odpowiada okresowi zg∏o-
szonemu przy zameldowaniu, osoba opusz-
czajàca miejsce tego pobytu jest zwolniona
od obowiàzku wymeldowania si´.

5. Osobie, o której mowa w ust. 1, organ gmi-
ny wydaje zaÊwiadczenie stwierdzajàce do-
pe∏nienie obowiàzku wymeldowania si´.”;

7) w art. 26 wyraz „wydanà” zast´puje si´ wyrazami
„albo zezwolenie na osiedlenie si´ wydane”;

8) po rozdziale 7 dodaje si´ rozdzia∏ 7a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 7a

Nadawanie numeru 
Powszechnego Elektronicznego Systemu 

Ewidencji LudnoÊci (PESEL)

Art. 31a. 1. Numer Powszechnego Elektronicznego
Systemu Ewidencji LudnoÊci, zwany
w niniejszej ustawie «numerem
PESEL», jest to 11-cyfrowy, sta∏y sym-
bol numeryczny, jednoznacznie identy-
fikujàcy osob´ fizycznà, w którym szeÊç
pierwszych cyfr oznacza dat´ urodzenia
(rok, miesiàc, dzieƒ), kolejne cztery —
liczb´ porzàdkowà i p∏eç osoby, a ostat-
nia jest cyfrà kontrolnà s∏u˝àcà do kom-
puterowej kontroli poprawnoÊci nada-
nego numeru ewidencyjnego.

2. Numer PESEL nadaje minister w∏aÊci-
wy do spraw administracji publicznej
w formie czynnoÊci materialno-tech-
nicznej.

3. Numer PESEL nadaje si´ osobom fi-
zycznym przebywajàcym stale na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, za-
meldowanym na pobyt sta∏y lub czaso-

wy trwajàcy ponad 2 miesiàce, a tak˝e
osobom ubiegajàcym si´ o wydanie
dowodu osobistego.

4. Nadanie numeru PESEL nast´puje na
wniosek organu gminy w∏aÊciwej ze
wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego lub
czasowego osoby podlegajàcej obo-
wiàzkowi jego nadania albo organu,
w którym z∏o˝ono wniosek o wydanie
dowodu osobistego, z zastrze˝eniem
art. 31b.

Art. 31b. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw admini-
stracji publicznej mo˝e nadaç numer
PESEL osobom innym ni˝ wymienione
w art. 31a ust. 3 na ich pisemny wnio-
sek, je˝eli odr´bne przepisy przewidujà
potrzeb´ posiadania numeru PESEL
przez te osoby.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, sk∏a-
dajà umotywowany pisemny wniosek
o nadanie numeru PESEL bezpoÊred-
nio do ministra w∏aÊciwego do spraw
administracji publicznej.

3. Wniosek o nadanie numeru PESEL po-
winien zawieraç nast´pujàce dane:

1) nazwisko i imiona,

2) nazwisko rodowe,

3) imiona rodziców,

4) nazwisko rodowe matki,

5) p∏eç,

6) dat´ i miejsce urodzenia,

7) obywatelstwo,

8) adres i miejsce pobytu sta∏ego lub
czasowego,

9) rodzaj, seri´ i numer dokumentu to˝-
samoÊci.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw admini-
stracji publicznej mo˝e, na umotywo-
wany pisemny wniosek organów,
o których mowa w art. 31a ust. 4,
i osób, o których mowa w art. 31b
ust. 1, zmieniç numer PESEL. 

Art. 31c. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej powiadamia o nadaniu nume-
ru PESEL organy, o których mowa w art.
31a ust. 4, oraz wnioskodawców, o któ-
rych mowa w art. 31b ust. 1.”;

9) po rozdziale 8 dodaje si´ rozdzia∏y 8a i 8b w brzmie-
niu:

„Rozdzia∏ 8a

Prowadzenie ewidencji ludnoÊci i ewidencji 
wydanych i utraconych dowodów osobistych

Art. 44a. 1. Ewidencj´ ludnoÊci prowadzi si´ w sys-
temie informatycznym na podstawie
danych osobowych zg∏oszonych przy
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wykonywaniu obowiàzku meldunko-
wego oraz zg∏oszeƒ, o których mowa
w art. 14 oraz w art. 17, w formie:

1) zbiorów meldunkowych jako:

a) zbioru danych sta∏ych mieszkaƒ-
ców,

b) zbioru danych by∏ych mieszkaƒ-
ców,

c) zbioru danych osób zameldowa-
nych na pobyt czasowy trwajàcy
ponad 2 miesiàce,

d) zbioru danych osób zameldowa-
nych na pobyt czasowy trwajàcy
do 2 miesi´cy,

2) zbioru danych osobowych PESEL,
zwanego dalej «zbiorem PESEL»,
uzyskanych w zwiàzku z nadawa-
niem numeru PESEL na podstawie
zbiorów meldunkowych, o których
mowa w pkt 1 lit. a)—c).

2. W zbiorze danych sta∏ych mieszkaƒców
gromadzone sà nast´pujàce ich dane: 

1) nazwisko i imiona,

2) nazwisko rodowe,

3) nazwiska i imiona poprzednie,

4) imiona i nazwiska rodowe rodziców,

5) data i miejsce urodzenia,

6) stan cywilny,

7) numer aktu urodzenia i oznaczenie
urz´du stanu cywilnego, który ten
akt sporzàdzi∏,

8) p∏eç,

9) numer PESEL,

10) obywatelstwo,

11) imi´ i nazwisko rodowe ma∏˝onka,

12) data zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskie-
go, numer aktu ma∏˝eƒstwa i ozna-
czenie urz´du stanu cywilnego, który
ten akt sporzàdzi∏, data rozwiàzania
zwiàzku ma∏˝eƒskiego, sygnatura akt
i oznaczenie sàdu, który rozwiàza∏
ma∏˝eƒstwo, data zgonu ma∏˝onka,
numer aktu zgonu i oznaczenie urz´-
du stanu cywilnego, który ten akt
sporzàdzi∏,

13) adres i data zameldowania na pobyt
sta∏y, 

14) poprzednie adresy zameldowania na
pobyt sta∏y wraz z okreÊleniem okre-
su zameldowania, 

15) adres zameldowania na pobyt czaso-
wy trwajàcy ponad 2 miesiàce wraz
z okreÊleniem okresu zameldowania,

16) tryb wymeldowania,

17) stopieƒ wojskowy, nazwa, seria i nu-

mer wojskowego dokumentu osobi-
stego oraz oznaczenie wojskowej ko-
mendy uzupe∏nieƒ, w której ewiden-
cji osoba pozostaje, lub potwierdze-
nie zg∏oszenia si´ do rejestracji
przedpoborowych,

18) seria i numer dowodu osobistego,
data jego wydania i data wa˝noÊci
oraz oznaczenie organu, który go
wyda∏,

19) seria i numer karty sta∏ego pobytu,
data jej wydania oraz oznaczenie or-
ganu, który jà wyda∏.

3. W zbiorze danych by∏ych mieszkaƒców
gromadzone sà: 

1) ich dane, o których mowa w ust. 2,

2) data wymeldowania,

3) data zgonu oraz numer aktu zgonu
i oznaczenie urz´du stanu cywilne-
go, który akt sporzàdzi∏.

4. W zbiorze danych osób zameldowa-
nych na pobyt czasowy trwajàcy ponad
2 miesiàce gromadzone sà:

1) ich dane, o których mowa w ust. 2
pkt 1—6, 9—11, 13, 15 i 17—19, 

2) seria i numer karty czasowego poby-
tu, data jej wydania, data wa˝noÊci
oraz oznaczenie organu, który jà wy-
da∏.

5. W zbiorze danych osób zameldowa-
nych na pobyt czasowy trwajàcy do 2
miesi´cy gromadzone sà: 

1) ich dane, o których mowa w ust. 2
pkt 1, 5, 13, 18, 19 i w ust. 4 pkt 2, 

2) adres pobytu czasowego oraz zamie-
rzony czas jego trwania.

6. W zbiorach meldunkowych, o których
mowa w ust. 4 i 5, zamieszcza si´ tak˝e
oznaczenie dokumentu uprawniajàce-
go do pobytu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz dat´ przekrocze-
nia granicy, je˝eli gromadzone dane
dotyczà cudzoziemców.

7. W zbiorze PESEL gromadzone sà nast´-
pujàce dane:

1) nazwisko i imiona,

2) nazwisko rodowe,

3) nazwiska i imiona poprzednie,

4) imiona i nazwiska rodowe rodziców,

5) data i miejsce urodzenia,

6) stan cywilny,

7) numer aktu urodzenia i oznaczenie
urz´du stanu cywilnego, który ten
akt sporzàdzi∏,

8) p∏eç,

9) numer PESEL,
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10) obywatelstwo,

11) imi´ i nazwisko rodowe ma∏˝onka,

12) data zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskie-
go, numer aktu ma∏˝eƒstwa i ozna-
czenie urz´du stanu cywilnego, który
ten akt sporzàdzi∏, data rozwiàzania
zwiàzku ma∏˝eƒskiego, sygnatura akt
i oznaczenie sàdu, który rozwiàza∏
ma∏˝eƒstwo, data zgonu ma∏˝onka,
numer aktu zgonu i oznaczenie urz´-
du stanu cywilnego, który ten akt
sporzàdzi∏,

13) adres i data zameldowania na pobyt
sta∏y,

14) poprzednie adresy zameldowania na
pobyt sta∏y wraz z okreÊleniem okre-
su zameldowania,

15) adres zameldowania na pobyt czaso-
wy trwajàcy ponad 2 miesiàce wraz
z okreÊleniem okresu zameldowania,

16) tryb wymeldowania,

17) dotyczàce obowiàzku wojskowego,
w tym stopieƒ wojskowy, nazwa, se-
ria i numer wojskowego dokumentu
osobistego wraz z okreÊleniem woj-
skowej komendy uzupe∏nieƒ, w któ-
rej ewidencji osoba pozostaje, lub
potwierdzenie zg∏oszenia si´ do reje-
stracji przedpoborowych,

18) seria i numer dowodu osobistego,
data jego wydania i data wa˝noÊci
oraz oznaczenie organu, który go
wyda∏,

19) seria i numer karty sta∏ego pobytu,
data jej wydania oraz oznaczenie or-
ganu, który jà wyda∏, poprzednie se-
rie i numery kart sta∏ego pobytu oraz
oznaczenie organu, który je wyda∏,

20) seria i numer karty czasowego poby-
tu, data jej wydania i data wa˝noÊci
oraz oznaczenie organu, który jà wy-
da∏,

21) nazwa organu, numer i data decyzji
o zastrze˝eniu udost´pnienia danych
osobowych,

22) data zgonu oraz numer aktu zgonu
i oznaczenie urz´du stanu cywilne-
go, który akt sporzàdzi∏.

Art. 44b. 1. Zbiór danych osób przebywajàcych
w obiektach, o których mowa w art. 13,
art. 18 ust. 1 i art. 20, prowadzi si´
w formie ksià˝ki zameldowaƒ lub
w systemie informatycznym.

2. W zbiorze, o którym mowa w ust. 1,
gromadzi si´ nast´pujàce dane osobo-
we:

1) nazwisko i imi´,

2) imiona rodziców,

3) dat´ i miejsce urodzenia,

4) adres miejsca pobytu sta∏ego,

5) dat´ przybycia i zamierzony czas
trwania pobytu,

6) oznaczenie dowodu osobistego lub
innego dokumentu stwierdzajàcego
to˝samoÊç, a w tym numer i seri´, da-
t´ jego wydania, dat´ wa˝noÊci oraz
oznaczenie organu, który go wyda∏.

Art. 44c. 1. Organy prowadzàce ewidencj´ ludno-
Êci sà obowiàzane do bezzw∏ocznej ak-
tualizacji ka˝dej zmiany danych osobo-
wych zawartych w zbiorach meldunko-
wych, w zbiorze PESEL oraz w ewiden-
cji wydanych i utraconych dowodów
osobistych.

2. Dane do aktualizacji zbioru PESEL prze-
kazuje si´ na noÊniku magnetycznym
lub w drodze teletransmisji w formie
dokumentu elektronicznego z aktualne-
go programu informatycznego.

3. Wojskowi komendanci uzupe∏nieƒ obo-
wiàzani sà do bezzw∏ocznej aktualizacji
danych dotyczàcych obowiàzku woj-
skowego.

Art. 44d. 1. Organy, o których mowa w art. 46, sà
obowiàzane do wzajemnego przekazy-
wania danych zawartych w prowadzo-
nych przez siebie zbiorach.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw admini-
stracji publicznej okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, tryb przekazywania da-
nych pomi´dzy organami, o których
mowa w art. 46, oraz powiadamiania
o nadaniu numeru PESEL organów,
o których mowa w art. 31a ust. 4, oraz
wnioskodawcy, o którym mowa w art.
31b ust. 1, uwzgl´dniajàc potrzeb´ za-
pewnienia ochrony danych zawartych
w zbiorach.

Art. 44e. 1. Gminy, na podstawie danych zg∏oszo-
nych przy ubieganiu si´ o wydanie lub
wymian´ dowodu osobistego, prowa-
dzà ewidencj´ wydanych i utraconych
dowodów osobistych.

2. Ewidencj´, o której mowa w ust. 1, pro-
wadzi si´ w formie informatycznej,
a dane osobowe z tej ewidencji mogà
byç przetwarzane metodami informa-
tycznymi.

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, za-
wiera nast´pujàce dane osobowe:

1) nazwisko i imiona, 

2) poprzednie imiona i nazwiska,

3) nazwisko rodowe,

4) imiona i nazwiska rodowe rodziców,

5) dat´ i miejsce urodzenia,
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6) numer PESEL,

7) wzrost,

8) p∏eç,

9) fotografi´ i podpis osoby ubiegajà-
cej si´ o wydanie dowodu osobiste-
go,

10) adres miejsca pobytu sta∏ego lub
czasowego trwajàcego ponad 2 mie-
siàce,

11) numer i seri´ aktualnego i poprzed-
nich dowodów osobistych, a w tym
daty ich wydania, daty wa˝noÊci oraz
oznaczenie organu, który je wyda∏.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw admini-
stracji publicznej prowadzi ogólnokra-
jowà ewidencj´ wydanych i utraconych
dowodów osobistych.

5. Ewidencj´, o której mowa w ust. 4, pro-
wadzi si´ w systemie informatycznym,
gromadzàc dane okreÊlone w ust. 3.

6. Gminy sà obowiàzane do przekazywa-
nia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
administracji publicznej danych nie-
zb´dnych do prowadzenia ewidencji,
o której mowa w ust. 4.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw admini-
stracji publicznej okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, tryb przekazywania przez
gminy danych z ewidencji wydanych
i utraconych dowodów osobistych,
uwzgl´dniajàc terminy i formy przeka-
zywania danych.

Art. 44f. Dane do ogólnokrajowej ewidencji wyda-
nych i utraconych dowodów osobistych
gminy przekazujà bezpoÊrednio ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw administracji
publicznej w drodze teletransmisji danych
w formie dokumentu elektronicznego z ak-
tualnego programu informatycznego do-
stosowanego do wymogów PESEL.

Rozdzia∏ 8b

Udost´pnianie danych osobowych ze zbiorów 
meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji 
wydanych i utraconych dowodów osobistych

Art. 44g. 1. Organy prowadzàce zbiory meldunko-
we, zbiór PESEL oraz ewidencj´ wyda-
nych i utraconych dowodów osobi-
stych, na pisemny wniosek zaintereso-
wanej osoby, sà zobowiàzane wydaç,
w formie zaÊwiadczenia, pe∏ny odpis
przetworzonych danych dotyczàcych
tej osoby.

2. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w
ust. 1, mo˝e mieç form´ wydruku z ak-
tualnego programu informatycznego. 

Art. 44h. 1. Dane ze zbiorów meldunkowych, zbio-
ru PESEL oraz ewidencji wydanych

i utraconych dowodów osobistych
udost´pnia si´, o ile sà one niezb´dne
do realizacji ich ustawowych zadaƒ, na-
st´pujàcym podmiotom:

1) organom administracji publicznej,
sàdom, prokuraturze,

2) organom Policji, Stra˝y Granicznej,
S∏u˝bie Wi´ziennej, Wojskowym
S∏u˝bom Informacyjnym, ˚andar-
merii Wojskowej i Urz´dowi Ochro-
ny Paƒstwa,

3) organom kontroli skarbowej i wy-
wiadu skarbowego.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogà
byç udost´pnione:

1) innym paƒstwowym i komunalnym
jednostkom organizacyjnym oraz
podmiotom — w zakresie potrzeb-
nym dla realizowania zadaƒ publicz-
nych okreÊlonych w przepisach pra-
wa,

2) osobom i jednostkom organizacyj-
nym — je˝eli wyka˝à w tym interes
prawny,

3) jednostkom organizacyjnym — je˝e-
li po ich wykorzystaniu w celach ba-
dawczych, statystycznych, badania
opinii publicznej lub rynku, dane te
zostanà poddane takiej modyfikacji,
która nie pozwoli na ustalenie to˝sa-
moÊci osób, których dane dotyczà,

4) innym osobom i podmiotom — je˝e-
li uwiarygodnià one interes faktycz-
ny w otrzymaniu danych i za zgodà
osób, których dane dotyczà.

3. Dane ze zbiorów meldunkowych, zbio-
ru PESEL oraz ewidencji wydanych
i utraconych dowodów osobistych
udost´pnia si´, z zastrze˝eniem ust. 5,
na pisemny wniosek zainteresowane-
go podmiotu.

4. Dane udost´pnione na podstawie
wniosku, o którym mowa w ust. 3, nie
mogà byç wykorzystane w innym celu
ni˝ wskazany w tym wniosku.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, sk∏a-
da si´ na formularzu.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw admini-
stracji publicznej okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wzór formularza wniosku,
uwzgl´dniajàc zakres danych obj´tych
wnioskiem oraz cel udost´pniania da-
nych.

7. Podmiotom, o których mowa w ust. 1
oraz w ust. 2 pkt 1, dane mo˝na udo-
st´pniaç za pomocà urzàdzeƒ teletran-
smisji danych, bez koniecznoÊci sk∏ada-
nia pisemnego wniosku, o którym mo-
wa w ust. 3, je˝eli spe∏nià ∏àcznie nast´-
pujàce warunki:
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1) posiadajà urzàdzenia umo˝liwiajàce
identyfikacj´ osoby uzyskujàcej da-
ne w systemie oraz zakresu, daty
i celu ich uzyskania,

2) posiadajà zabezpieczenia techniczne
i organizacyjne uniemo˝liwiajàce
wykorzystanie danych niezgodnie
z celem ich uzyskania,

3) uzyskanie danych jest uzasadnione
specyfikà lub zakresem wykonywa-
nych zadaƒ albo prowadzonej dzia-
∏alnoÊci.

8. Udost´pnienie danych ze zbiorów mel-
dunkowych, zbioru PESEL oraz ewiden-
cji wydanych i utraconych dowodów
osobistych nast´puje:

1) dla podmiotów, o których mowa
w ust. 1 — nieodp∏atnie,

2) dla podmiotów, o których mowa
w ust. 2 — odp∏atnie.

9. Op∏aty pobrane za udost´pnienie da-
nych stanowià dochód bud˝etu paƒ-
stwa.

10. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wysokoÊç op∏at za udo-
st´pnienie danych ze zbiorów meldun-
kowych, zbioru PESEL oraz ewidencji
wydanych i utraconych dowodów oso-
bistych oraz warunki i sposób ich wno-
szenia. Rozporzàdzenie powinno okre-
Êlaç zró˝nicowanà wysokoÊç op∏at
w zale˝noÊci od zakresu udost´pnia-
nych danych oraz celu i cz´stotliwoÊci
ich udost´pniania w taki sposób, aby
pokrywa∏y one koszty udost´pnienia
tych danych.

Art. 44i. 1. Dane ze zbiorów meldunkowych oraz
ewidencji wydanych i utraconych do-
wodów osobistych udost´pnia organ
gminy.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, w od-
niesieniu do województwa udost´pnia
wojewoda.

3. Dane ze zbioru PESEL oraz ogólnokra-
jowej ewidencji wydanych i utraconych
dowodów osobistych udost´pnia mini-
ster w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej.

4. O udost´pnieniu danych za pomocà
urzàdzeƒ teletransmisji danych roz-
strzyga w∏aÊciwy organ w drodze decy-
zji administracyjnej.

5. Organ rozpatrujàcy wniosek odmawia,
w drodze decyzji administracyjnej,
udost´pnienia danych osobowych, je-
˝eli udost´pnienie danych spowodo-
wa∏oby naruszenie dóbr osobistych
osoby, której dane dotyczà, lub innych
osób.

6. Od decyzji odmawiajàcej udost´pnie-
nia danych osobowych przys∏uguje od-
wo∏anie.”;

10) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46. 1. Ewidencja ludnoÊci jest prowadzona
w systemie informatycznym przez:

1) ministra w∏aÊciwego do spraw admi-
nistracji publicznej — w formie zbio-
ru PESEL,

2) wojewod´ — w formie wojewódz-
kich zbiorów meldunkowych, okre-
Êlonych w art. 44a ust. 1 pkt 1 
lit. a)—c),

3) organy gminy — w formie gminnych
zbiorów meldunkowych.

2. Zbiór, o którym mowa w art. 44b, pro-
wadzi kierownik zak∏adu lub osoba
przez niego upowa˝niona.”;

11) w art. 50: 

a) w ust. 1 wyrazy „Minister Spraw Wewn´trznych
i Administracji” zast´puje si´ wyrazami „Mini-
ster w∏aÊciwy do spraw administracji publicz-
nej”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wojewoda jest organem odwo∏awczym od
orzeczeƒ administracyjnych wydanych przez
organy gminy na podstawie ustawy.”;

12) art. 51 otrzymuje brzmienie:

„Art. 51. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw admini-
stracji publicznej okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, sposób zg∏aszania i przyj-
mowania danych niezb´dnych do za-
meldowania i wymeldowania, sposób
prowadzenia ewidencji ludnoÊci i ewi-
dencji wydanych i utraconych dowo-
dów osobistych, wzory formularzy
zg∏oszeƒ meldunkowych oraz wzór
wniosku o nadanie numeru PESEL,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci sposób
wykonywania obowiàzku meldunko-
wego za osob´ niepe∏noletnià, przez
cudzoziemca oraz osoby przebywajàce
stale lub czasowo na statku morskim
lub ˝eglugi Êródlàdowej albo w innych
ruchomych pomieszczeniach mieszkal-
nych, potrzeb´ zapewnienia ochrony
danych zawartych w ewidencji ludno-
Êci i ewidencji wydanych i utraconych
dowodów osobistych, a tak˝e zakres
danych zg∏aszanych przy zameldowa-
niu i obj´tych wnioskiem o nadanie nu-
meru PESEL oraz danych niezb´dnych
do ustalenia obowiàzku wojskowego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw admini-
stracji publicznej, w porozumieniu z Mi-
nistrem Obrony Narodowej, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zakres i spo-
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sób zameldowania oraz wymeldowa-
nia ˝o∏nierzy w czynnej s∏u˝bie wojsko-
wej, a tak˝e sposób prowadzenia ewi-
dencji ludnoÊci w budynkach pozosta-
jàcych w zarzàdzie organów wojsko-
wych, uwzgl´dniajàc potrzeby wynika-
jàce z koniecznoÊci zapewnienia ochro-
ny informacji niejawnych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw admini-
stracji publicznej mo˝e w celu zapew-
nienia porzàdku i bezpieczeƒstwa pu-
blicznego, a tak˝e zwalczania kl´sk ˝y-
wio∏owych i zagro˝enia bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa wprowadziç, w drodze
rozporzàdzenia, na czas okreÊlony obo-
wiàzek zameldowania si´ z chwilà przy-
bycia do danej miejscowoÊci oraz obo-
wiàzek zg∏oszenia wyjazdu z danej
miejscowoÊci, uwzgl´dniajàc okreÊle-
nie szczegó∏owego sposobu i terminu
zameldowania osób oraz zakres da-
nych, jakie powinny byç zg∏oszone przy
zameldowaniu lub wymeldowaniu.”

Art. 2. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmia-
nie ustawy o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobi-
stych oraz ustawy o dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 113, poz. 733, z 1998 r. Nr 113, poz. 716 i z 1999 r.
Nr 108, poz. 1227) skreÊla si´ art. 6.

Art. 3. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1986 r. — Pra-
wo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180,
z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 29, poz. 154,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1998 r. Nr 117, poz. 757 i z 1999 r. Nr 52, poz. 532)
w art. 8 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadzór nad rejestracjà stanu cywilnego spra-
wuje minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej na zasadach okreÊlonych w odr´b-
nych przepisach.”;

2) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Wojewodowie sprawujà nadzór nad dzia∏alno-
Êcià urz´dów stanu cywilnego w zakresie reali-
zacji obowiàzków okreÊlonych w ustawie.

4. Wojewoda jest organem odwo∏awczym od
orzeczeƒ administracyjnych wydanych na pod-
stawie ustawy.”

Art. 4. W ustawie z dnia 15 listopada 1956 r. o zmia-
nie imion i nazwisk (Dz. U. z 1963 r. Nr 59, poz. 328 oraz
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757)
w art. 11a dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1
i dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Wojewodowie sprawujà nadzór nad dzia∏alno-
Êcià organów powiatu w zakresie realizacji obo-
wiàzków okreÊlonych w ustawie.

3. Wojewoda jest organem odwo∏awczym od
orzeczeƒ administracyjnych wydanych przez
organy powiatu na podstawie ustawy.”

Art. 5. Zbiory meldunkowe oraz zbiory wydanych
dowodów osobistych prowadzone w systemie karto-
tecznym w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy mogà byç na-
dal prowadzone w tym systemie, nie d∏u˝ej jednak ni˝
do dnia 31 grudnia 2005 r.

Art. 6. Do czasu wydania przepisów wykonawczych
przewidzianych w niniejszej ustawie, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ do dnia 31 grudnia 2002 r., zachowujà moc dotych-
czasowe przepisy wykonawcze, o ile nie sà sprzeczne
z przepisami tej ustawy.

Art. 7. Marsza∏ek Sejmu, w terminie 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, og∏osi w Dzien-
niku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst
ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoÊci
i dowodach osobistych, z uwzgl´dnieniem zmian wy-
nikajàcych z przepisów og∏oszonych przed dniem wy-
dania jednolitego tekstu.

Art. 8. Numery ewidencyjne PESEL nadane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy zachowujà
wa˝noÊç.

Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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