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lit. a—c, nastàpi w terminie do dnia 1 kwietnia
2003 r.

Poz. 1700 i 1701

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 grudnia 2002 r., z tym ˝e § 1—7 stosuje si´ od dnia
10 grudnia 2002 r.

§ 8. Komendant Centralnego Szpitala Klinicznego
dokona inwentaryzacji mienia, o którym mowa w § 3
pkt 1 lit. d i pkt 2, wed∏ug stanu majàtkowego na dzieƒ
9 grudnia 2002 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski

1701
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 27 listopada 2002 r.
w sprawie aplikacji referendarskiej.
Na podstawie art. 153 § 6 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U.
Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153,
poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) organizacj´ aplikacji referendarskiej;
2) przebieg egzaminu referendarskiego;
3) sk∏ad, sposób powo∏ywania cz∏onków i post´powania komisji egzaminacyjnej.
§ 2. 1. Minister SprawiedliwoÊci ustala ka˝dorazowo liczb´ aplikantów referendarskich, zwanych dalej
„aplikantami”, dla okr´gów sàdowych.
2. Minister SprawiedliwoÊci podaje do publicznej
wiadomoÊci, na stronie internetowej Ministerstwa
SprawiedliwoÊci, ustalonà liczb´ aplikantów dla okr´gów sàdowych, nie póêniej ni˝ do dnia 1 sierpnia danego roku.
3. Prezes sàdu okr´gowego obwieszcza na tablicy
og∏oszeƒ sàdu okr´gowego ustalonà liczb´ aplikantów
dla okr´gu sàdowego, nie póêniej ni˝ do dnia 10 sierpnia danego roku.
§ 3. 1. Prezes sàdu okr´gowego mianuje aplikantów referendarskich po przeprowadzeniu konkursu.
2. Konkurs dla kandydatów na aplikantów przeprowadzajà komisje egzaminacyjne powo∏ane przez prezesa sàdu apelacyjnego, z∏o˝one z pi´ciu cz∏onków —
trzech s´dziów sàdu okr´gowego, referendarza i przedstawiciela prezesa sàdu apelacyjnego, który przewodniczy komisji. Cz∏onkiem komisji mo˝e byç ponadto
przedstawiciel Ministra SprawiedliwoÊci.
3. Termin konkursu dla kandydatów na aplikantów
wyznacza Minister SprawiedliwoÊci, przy czym konkurs ten odbywa si´ w tym samym czasie we wszystkich sàdach okr´gowych. O terminie konkursu Minister
SprawiedliwoÊci zawiadamia prezesów sàdów apelacyjnych, a za ich poÊrednictwem cz∏onków komisji egzaminacyjnej, oraz, za poÊrednictwem prezesów sàdów okr´gowych, kandydatów na aplikantów, co najmniej 21 dni przed terminem konkursu.

§ 4. 1. Konkurs sk∏ada si´ z cz´Êci pisemnej i ustnej.
2. Cz´Êç pisemna trwa dwie godziny i sk∏ada si´
z przygotowanych przez Ministra SprawiedliwoÊci
55 pytaƒ testowych jednokrotnego wyboru i dwóch pytaƒ opisowych, z których kandydat na aplikanta wybiera jedno do opracowania. Za opracowanie pytania opisowego komisja przyznaje od 0 do 5 punktów, a za ka˝dà prawid∏owà odpowiedê na pytania testowe 1 punkt.
Maksymalna liczba punktów z cz´Êci pisemnej wynosi 60.
3. Do cz´Êci ustnej zostajà dopuszczeni kandydaci,
którzy uzyskali minimum 45 punktów z cz´Êci pisemnej
konkursu. W przypadku gdy minimum to uzyska mniejsza liczba kandydatów ni˝ dwukrotnoÊç limitu przyj´ç
na aplikacj´ w danym okr´gu, do cz´Êci ustnej dopuszczeni zostajà kandydaci, którzy otrzymali kolejno najwi´kszà liczb´ punktów; wówczas jednak liczba kandydatów dopuszczonych do cz´Êci ustnej nie mo˝e przekroczyç dwukrotnoÊci limitu przyj´ç. Je˝eli wi´cej ni˝
jeden kandydat uzyska takà samà liczb´ punktów jak
ostatni spoÊród wy∏onionych w ten sposób kandydatów, wszyscy oni zostajà dopuszczeni do cz´Êci ustnej
konkursu.
4. Cz´Êç ustna obejmuje sprawdzian wiadomoÊci
ogólnych, wiadomoÊci z zakresu prawa, w szczególnoÊci z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego
i prawa europejskiego, znajomoÊci systemu organów
w∏adzy i administracji publicznej oraz organów wymiaru sprawiedliwoÊci.
5. Pytania na cz´Êç ustnà konkursu przygotowuje
w formie pisemnych zestawów prezes sàdu apelacyjnego. Cz∏onkowie komisji egzaminacyjnej mogà zadawaç pytania dodatkowe, zwiàzane tematycznie z pytaniami z wylosowanego zestawu.
6. Ka˝dy z cz∏onków komisji egzaminacyjnej ocenia
odpowiedê kandydata na poszczególny zestaw pytaƒ
w skali od 0 do 6 punktów, bioràc pod uwag´ treÊç merytorycznà, logik´ myÊlenia oraz poprawnoÊç j´zykowà wypowiedzi. Punkty uzyskane od wszystkich cz∏onków komisji egzaminacyjnej sumuje si´. Maksymalna
liczba punktów z cz´Êci ustnej wynosi 30.
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§ 5. 1. Komisja egzaminacyjna przedstawia prezesowi sàdu okr´gowego wyniki konkursu wraz z dokumentacjà i projektem listy kandydatów na aplikantów.
2. Ustalajàc projekt listy kandydatów na aplikantów, komisja egzaminacyjna kieruje si´ sumà punktów
uzyskanych przez kandydata z cz´Êci pisemnej i ustnej
konkursu, a w razie uzyskania przez kilku kandydatów
tej samej iloÊci punktów bierze równie˝ pod uwag´ wyniki w nauce osiàgni´te przez kandydata w czasie studiów.
§ 6. Aplikacja referendarska rozpoczyna si´ z dniem
1 paêdziernika ka˝dego roku.
§ 7. O mianowaniu i zwolnieniu aplikanta prezes sàdu okr´gowego zawiadamia niezw∏ocznie Ministra
SprawiedliwoÊci.
§ 8. Minister SprawiedliwoÊci sprawuje nadzór programowy nad aplikacjà referendarskà.
§ 9. Aplikacja referendarska obejmuje:
1) praktyk´ zawodowà;
2) szkolenia centralne;
3) szkolenia seminaryjne;
4) egzamin referendarski.
§ 10. Aplikant odbywa praktyk´ zawodowà,
w dwóch cyklach, w nast´pujàcej kolejnoÊci:
1) cykl pierwszy trwajàcy 5 miesi´cy — w wydziale
ksiàg wieczystych;
2) cykl drugi trwajàcy:
a) 4 miesiàce i dwa tygodnie — w wydziale gospodarczym prowadzàcym Krajowy Rejestr Sàdowy,
b) miesiàc i dwa tygodnie — w wydziale gospodarczym prowadzàcym rejestr zastawów.
§ 11. 1. Praktyka zawodowa odbywa si´ pod nadzorem patrona, którego wyznacza prezes sàdu okr´gowego.
2. Patronem jest s´dzia albo referendarz sàdowy
wykonujàcy zawód przez co najmniej 3 lata i posiadajàcy wy∏àcznie pozytywne oceny pracy.
3. W czasie praktyki zawodowej w wydzia∏ach,
o których mowa w § 10, aplikant:
1) zapoznaje si´ z ca∏okszta∏tem czynnoÊci zwiàzanych
z zakresem obowiàzków referendarza sàdowego,
wykonywanych w wydzia∏ach;
2) nabywa praktyczne umiej´tnoÊci samodzielnego
pos∏ugiwania si´ systemami informatycznymi;
3) przygotowuje projekty dokumentów sporzàdzanych w poszczególnych sprawach przez referendarza sàdowego.
4. Z okr´gów, w których nie ma wydzia∏u gospodarczego prowadzàcego Krajowy Rejestr Sàdowy lub rejestr zastawów, prezes sàdu okr´gowego deleguje aplikanta, po porozumieniu z prezesem w∏aÊciwego sàdu
okr´gowego, do najbli˝szego ze wzgl´du na miejsce
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zamieszkania aplikanta lub miejsce odbywania aplikacji wydzia∏u gospodarczego, który prowadzi Krajowy
Rejestr Sàdowy lub rejestr zastawów. Na czas delegacji prezes sàdu okr´gowego, do którego zosta∏ oddelegowany aplikant, wyznacza dla niego patrona.
5. W uzasadnionych przypadkach prezes sàdu okr´gowego mo˝e delegowaç aplikanta do innego ni˝
wskazany w ust. 4 wydzia∏u gospodarczego, któremu
powierzono prowadzenie Krajowego Rejestru Sàdowego lub rejestru zastawów, je˝eli usprawni to przebieg aplikacji.
§ 12. 1. Minister SprawiedliwoÊci organizuje centralne szkolenia aplikantów w trakcie ka˝dego cyklu
praktyki zawodowej, o którym mowa w § 10.
2. Prezes sàdu apelacyjnego organizuje w sàdzie
apelacyjnym lub we wskazanym przez niego sàdzie
okr´gowym, majàcym siedzib´ w siedzibie sàdu apelacyjnego, raz w miesiàcu, jednodniowe, trwajàce 8 godzin szkolenie seminaryjne dla aplikantów, obejmujàce zagadnienia zwiàzane z zakresem odbywanej praktyki zawodowej.
§ 13. 1. Program szkoleƒ seminaryjnych i szkoleƒ
centralnych obejmuje zagadnienia wchodzàce w zakres obowiàzków referendarza, a w szczególnoÊci:
1) materialne i ustrojowe przepisy z zakresu ksiàg
wieczystych, post´powanie wieczystoksi´gowe
oraz wybrane zagadnienia z zakresu innych przepisów dotyczàcych obrotu nieruchomoÊciami;
2) post´powanie rejestrowe — Krajowy Rejestr Sàdowy i rejestr zastawów;
3) prawo spó∏ek handlowych, prawo o stowarzyszeniach oraz zagadnienia dotyczàce innych podmiotów podlegajàcych rejestracji sàdowej;
4) wybrane zagadnienia z zakresu prawa upad∏oÊciowego i prawa o post´powaniu uk∏adowym;
5) zastaw rejestrowy;
6) prawo cywilne materialne i procesowe w zakresie
czynnoÊci wykonywanych przez referendarza sàdowego;
7) wybrane elementy prawa rodzinnego i z zakresu
ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych;
8) wybrane zagadnienia z zakresu prawa bankowego,
podatkowego, egzekucyjnego i geodezyjnego;
9) przepisy ustrojowe dotyczàce organów ochrony
prawnej z elementami prawa konstytucyjnego;
10) organizacj´ wewn´trznego urz´dowania sàdów
oraz zakres dzia∏ania sekretariatów sàdowych i innych dzia∏ów administracji sàdowej.
2. Prezes sàdu apelacyjnego przesy∏a do wiadomoÊci Ministra SprawiedliwoÊci w terminie do dnia
10 paêdziernika ka˝dego roku harmonogram szkoleƒ
seminaryjnych dla aplikantów, w którym wyznacza terminy szkoleƒ, ich tematy oraz wyk∏adowców.
§ 14. 1. Po zakoƒczeniu praktyki zawodowej w ka˝dym z wydzia∏ów, ka˝dy z patronów sporzàdza opini´
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o aplikancie i przedstawia jà, za poÊrednictwem okr´gowego kierownika szkolenia, prezesowi w∏aÊciwego
sàdu okr´gowego, celem do∏àczenia do akt osobowych.
2. Opinia zawiera w szczególnoÊci informacj´
o przebiegu praktyki, o poczynionych post´pach aplikanta oraz o jego przydatnoÊci do zawodu referendarza sàdowego.
§ 15. 1. Udzia∏ w szkoleniu seminaryjnym i odbycie
praktyki zawodowej sà obowiàzkowe, a nieobecnoÊç
przekraczajàca ∏àcznie 14 dni, z wy∏àczeniem przys∏ugujàcego aplikantowi urlopu wypoczynkowego, uniemo˝liwia przystàpienie do egzaminu referendarskiego.
2. W wyjàtkowych przypadkach, a w szczególnoÊci
w razie choroby, prezes sàdu okr´gowego mo˝e zezwoliç aplikantowi na przystàpienie do egzaminu referendarskiego, gdy nieobecnoÊç aplikanta jest d∏u˝sza
ni˝ wymieniona w ust. 1, nie przekracza jednak
30 dni.
§ 16. 1. Aplikacja koƒczy si´ egzaminem referendarskim, sk∏adanym przed Centralnà Komisjà Egzaminacyjnà, zwanà dalej „Komisjà”.
2. W razie niemo˝noÊci przystàpienia do egzaminu,
spowodowanej chorobà, wypadkiem losowym lub innà wa˝nà przyczynà, prezes sàdu okr´gowego, na pisemny wniosek aplikanta z∏o˝ony nie póêniej ni˝ w terminie 1 miesiàca od ustania przyczyny uzasadniajàcej
nieprzystàpienie do egzaminu, mo˝e zezwoliç aplikantowi na zdawanie egzaminu w terminie póêniejszym,
wyznaczonym przez Ministra SprawiedliwoÊci.
3. Osoba uprawniona do z∏o˝enia egzaminu referendarskiego, która nie odby∏a aplikacji referendarskiej, zg∏asza prezesowi sàdu okr´gowego zamiar z∏o˝enia tego egzaminu.
4. Do zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 3, do∏àcza
si´ dokumenty potwierdzajàce uprawnienie do z∏o˝enia egzaminu referendarskiego.
§ 17. 1. Minister SprawiedliwoÊci powo∏uje imiennie Komisj´ sk∏adajàcà si´ z:
1) przewodniczàcego i sekretarza, którymi sà s´dziowie delegowani do Ministerstwa SprawiedliwoÊci;
2) 2 do 4 s´dziów sàdów powszechnych;
3) referendarza sàdowego.
2. Cz∏onków Komisji, z wyjàtkiem sekretarza, wyznacza si´ spoÊród specjalistów z dziedzin prawa obj´tych egzaminem.
§ 18. 1. Termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu referendarskiego wyznacza przewodniczàcy Komisji, zawiadamiajàc o nich, co najmniej na 14 dni przed
rozpocz´ciem egzaminu, cz∏onków Komisji i za poÊrednictwem prezesów sàdów okr´gowych — aplikantów
oraz inne osoby uprawnione do zdawania egzaminu.
2. Prezesi sàdów okr´gowych przesy∏ajà Ministrowi SprawiedliwoÊci list´ osób zg∏oszonych do zdawa-
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nia egzaminu wraz z ich aktami osobowymi w terminie
14 dni przed rozpocz´ciem egzaminu.
3. Opinie, o których mowa w § 14, powinny zostaç
do∏àczone do akt osobowych najpóêniej w dniu egzaminu pisemnego przed jego rozpocz´ciem.
4. Najpóêniej na trzy dni przed rozpocz´ciem egzaminu przewodniczàcy Komisji ustala list´ osób uprawnionych do przystàpienia do egzaminu oraz zawiadamia osoby, które nie sà uprawnione do zdawania egzaminu, a zosta∏y zg∏oszone.
§ 19. 1. Egzamin sk∏ada si´ z cz´Êci pisemnej i ustnej. Ka˝da cz´Êç egzaminu odbywa si´ w innym dniu.
Przerwa mi´dzy cz´Êcià pisemnà a ustnà nie mo˝e
trwaç krócej ni˝ 3 dni.
2. Podczas egzaminu mogà byç obecni prezesi sàdów okr´gowych i osoby zaproszone przez przewodniczàcego.
§ 20. 1. Cz´Êç pisemna egzaminu odbywa si´
w obecnoÊci co najmniej dwóch cz∏onków Komisji.
2. Cz´Êç pisemna egzaminu odbywa si´ jednego
dnia i trwa cztery godziny.
3. Cz´Êç pisemna egzaminu polega na:
1) rozstrzygni´ciu wniosku w post´powaniu wieczystoksi´gowym,
2) rozstrzygni´ciu wniosku o wpis w post´powaniu
rejestrowym,
na podstawie dokumentów zakwalifikowanych przez
Komisj´ lub opracowanych na potrzeby egzaminu.
4. Podczas cz´Êci pisemnej egzaminu aplikant mo˝e pos∏ugiwaç si´ tekstami przepisów prawnych, komentarzami i zbiorami orzeczeƒ.
5. Komisja dokonuje oceny ka˝dej z prac pisemnych, o których mowa w ust. 3, odr´bnie, wystawiajàc
dwie niezale˝ne oceny, uwzgl´dniajàc: trafnoÊç zastosowanych przepisów materialnych i proceduralnych,
poprawnoÊç techniki wpisu, j´zyk i styl pracy.
6. Ocena niedostateczna choçby z jednej z prac pisemnych, o których mowa w ust. 3, powoduje niedopuszczenie do cz´Êci ustnej egzaminu.
§ 21. 1. Cz´Êç ustna polega na udzieleniu odpowiedzi na przygotowane przez Komisj´ zestawy 5 pytaƒ,
z ka˝dego z zakresów przedmiotowych, o których mowa w ust. 2. Przeprowadzajà jà poszczególni cz∏onkowie Komisji w obecnoÊci Komisji; cz∏onkowie Komisji
mogà zadawaç pytania dodatkowe, zwiàzane tematycznie z wylosowanym zestawem.
2. Zakres przedmiotowy cz´Êci ustnej egzaminu
obejmuje:
1) materialne i ustrojowe przepisy z zakresu ksiàg wieczystych, post´powanie wieczystoksi´gowe, wybrane zagadnienia z zakresu innych przepisów dotyczàcych obrotu nieruchomoÊciami oraz wybrane
zagadnienia z zakresu prawa bankowego, podatkowego, egzekucyjnego i geodezyjnego;
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2) przepisy dotyczàce ustroju i funkcjonowania podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sàdowym, ze szczególnym uwzgl´dnieniem Kodeksu
spó∏ek handlowych, prawa spó∏dzielczego i prawa
o stowarzyszeniach, materialne i ustrojowe przepisy dotyczàce zastawu rejestrowego i rejestru zastawów;
3) prawo cywilne materialne i procesowe, elementy
prawa upad∏oÊciowego, prawa bankowego, Kodeksu spó∏ek handlowych, w zakresie czynnoÊci
wykonywanych przez referendarza sàdowego,
oraz wybrane elementy prawa rodzinnego i z zakresu ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych;
4) przepisy ustrojowe dotyczàce organów ochrony
prawnej z elementami prawa konstytucyjnego;
5) organizacj´ wewn´trznego urz´dowania sàdów
i zakres dzia∏ania sekretariatów sàdowych oraz innych dzia∏ów administracji sàdowej.

Poz. 1701 i 1702

po up∏ywie trzech miesi´cy od dnia jego niezdania, nie
póêniej jednak ni˝ przed up∏ywem roku.
2. Aplikant, który z usprawiedliwionych przyczyn
nie przystàpi∏ do egzaminu w pierwszym terminie
i uzyska∏ zgod´ prezesa sàdu okr´gowego, o której mowa w § 15 ust. 2, mo˝e do niego przystàpiç w innym
terminie, nie póêniej jednak ni˝ przed up∏ywem roku od
dnia ukoƒczenia aplikacji.
3. Aplikant, który z usprawiedliwionych przyczyn
nie przystàpi∏ do egzaminu powtórnego, o którym mowa w ust. 1, i uzyska∏ zgod´ prezesa sàdu okr´gowego,
o której mowa w § 15 ust. 2, mo˝e do niego przystàpiç
tylko raz w innym terminie, nie póêniej jednak ni˝ przed
up∏ywem 2 lat od dnia ukoƒczenia aplikacji.
§ 26. 1. Z przebiegu i wyników egzaminu pisemnego i ustnego sporzàdza si´ protokó∏, który podpisujà
przewodniczàcy, sekretarz i pozostali cz∏onkowie Komisji.

3. Warunkiem zdania cz´Êci ustnej egzaminu jest
otrzymanie ocen pozytywnych ze wszystkich zakresów
przedmiotowych, o których mowa w ust. 2.

2. Osobom, które zda∏y egzamin, przewodniczàcy
Komisji wystawia Êwiadectwo zawierajàce ocen´ koƒcowà, podpisane przez przewodniczàcego Komisji oraz
sekretarza.

§ 22. Nieusprawiedliwione nieprzystàpienie do którejkolwiek cz´Êci egzaminu lub rezygnacja z odpowiedzi w trakcie jej trwania sà równoznaczne z uzyskaniem
oceny niedostatecznej z egzaminu.

§ 27. Osoby, które ukoƒczy∏y aplikacj´ przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, przyst´pujà do egzaminu referendarskiego wed∏ug zasad okreÊlonych w przepisach dotychczasowych.

§ 23. Oceny czàstkowe oraz koƒcowy wynik egzaminu okreÊla si´ stopniami: celujàcy, bardzo dobry, dobry, dostateczny i niedostateczny. Oceny czàstkowe,
z wyjàtkiem oceny niedostatecznej, mogà byç dodatkowo okreÊlone oznaczeniem „plus” albo „minus”, przy
czym „plus” powoduje zwi´kszenie wartoÊci oceny
o 0,5, zaÊ „minus” skutkuje obni˝eniem o 0,25.

§ 28. 1. W roku 2002 aplikacja referendarska rozpoczyna si´ z dniem 1 grudnia.

§ 24. 1. Ocen´ koƒcowà egzaminu stanowi Êrednia
wszystkich ocen czàstkowych uzyskanych w poszczególnych cz´Êciach egzaminu.

§ 29. Traci moc rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie referendarzy sàdowych i aplikacji referendarskiej (Dz. U. Nr 80,
poz. 520, z 2000 r. Nr 36, poz. 413 oraz z 2001 r. Nr 84,
poz. 920).

2. Przy ka˝dym przekroczeniu wartoÊci oceny powy˝ej 0,6 ocen´ zaokràgla si´ w gór´, do wartoÊci ca∏kowitej.

2. Do aplikacji, o której mowa w ust. 1, nie stosuje
si´ przepisów § 3—5; przyj´cie na aplikacj´ nast´puje
na zasadach okreÊlonych w przepisach dotychczasowych.

§ 30. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

§ 25. 1. W razie niedostatecznego wyniku egzaminu mo˝e on byç powtórzony tylko raz, nie wczeÊniej ni˝
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 18 listopada 2002 r.
w sprawie wzoru formularza wniosku o udost´pnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz
ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
Na podstawie art. 44h ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych
———————

(Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 78, poz. 716) zarzàdza si´,
co nast´puje:

Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — administracja publiczna, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

§ 1. 1. Podmioty okreÊlone w art. 44h ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych wniosek o udost´pnienie danych
ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL lub ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych sk∏a-

1) Minister

