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a) opracowywania metod i programów genetycz-
nego doskonalenia zwierzàt,

b) ochrony zasobów genetycznych i bioró˝norod-
noÊci zwierzàt,

c) oceny wartoÊci hodowlanej i u˝ytkowej zwierzàt,

d) genomu i markerów genetycznych zwierzàt oraz
opracowywania metod potwierdzania pocho-
dzenia i diagnostyki zaburzeƒ genetycznych
u zwierzàt,

e) prowadzenia bazy danych dla potrzeb produkcji
zwierz´cej,

f) doskonalenia technologii chowu zwierzàt,

g) paszoznawstwa, fizjologii i ˝ywienia zwierzàt,

h) biotechnologii i fizjologii rozrodu zwierzàt,

i) warunków Êrodowiskowych i dobrostanu zwie-
rzàt,

j) poprawy jakoÊci surowców pochodzenia zwie-
rz´cego oraz doskonalenia metod ich oceny,

k) ekonomiki zarzàdzania i organizacji produkcji
zwierz´cej;

2) monitorowanie hodowli, warunków utrzymania
zwierzàt oraz jakoÊci pasz i surowców pochodzenia
zwierz´cego oraz genetycznie modyfikowanych or-
ganizmów zwierz´cych;

3) prowadzenie referencyjnych, odwo∏awczych, akre-
dytowanych i notyfikowanych laboratoriów dla po-
trzeb produkcji zwierz´cej w przypadku spe∏nienia

przez te laboratoria wymagaƒ przewidzianych
przepisami prawa;

4) prowadzenie dzia∏alnoÊci szkoleniowej i wydawni-
czej;

5) upowszechnianie wyników badaƒ naukowych
i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytut;

6) opracowywanie analiz i ocen dotyczàcych stanu
i rozwoju nauki w dziedzinie b´dàcej przedmiotem
dzia∏ania Instytutu, a tak˝e propozycji w zakresie
ich wykorzystywania;

7) wspó∏dzia∏anie z krajowymi i zagranicznymi insty-
tucjami naukowymi.

2. Instytut prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà ukie-
runkowanà na potrzeby kraju i eksportu w zakresie ob-
j´tym przedmiotem dzia∏ania.

§ 6. 1. Po∏àczenie jednostek, o których mowa w § 1
ust. 1, nast´puje wed∏ug stanu uj´tego w sprawozda-
niach finansowych ∏àczonych jednostek, sporzàdzo-
nych na dzieƒ 31 grudnia 2002 r.

2. Po po∏àczeniu jednostek, o których mowa w § 1
ust. 1, obowiàzuje system finansowo-ksi´gowy oraz
system finansowo-p∏acowy stosowany przez Instytut
przed dniem po∏àczenia.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

1996

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie trybu przekazywania danych pomi´dzy organami prowadzàcymi ewidencj´ ludnoÊci 
oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL.

Na podstawie art. 44d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 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:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb przekazywania pomi´dzy ministrem w∏aÊci-
wym do spraw administracji publicznej, zwanym
dalej „ministrem”, wojewodà oraz organami gmi-

ny danych zawartych w prowadzonych przez nich
zbiorach;

2) tryb powiadamiania o nadaniu numeru PESEL or-
ganu gminy w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce po-
bytu sta∏ego lub czasowego osoby podlegajàcej
obowiàzkowi jego nadania albo organu, w którym
z∏o˝ono wniosek o wydanie dowodu osobistego,
a tak˝e osoby, której nadano numer PESEL na jej
pisemny wniosek, je˝eli odr´bne przepisy przewi-
dujà koniecznoÊç posiadania takiego numeru.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „ustawie”,
nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia 10 kwietnia
1974 r. o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych.

§ 2. 1. Ewidencja ludnoÊci jest prowadzona przez:

1) ministra — w systemie informatycznym — w for-
mie zbioru PESEL;

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — administracja publicz-
na, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58,
poz. 533).
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2) wojewod´ — w systemie informatycznym — w for-
mie wojewódzkich zbiorów meldunkowych;

3) organy gminy — w systemie informatycznym albo
w systemie kartotecznym — w formie gminnych
zbiorów meldunkowych.

2. Przekazywanie danych pomi´dzy organami,
o których mowa w ust. 1, odbywa si´ w sposób unie-
mo˝liwiajàcy dost´p do nich osób nieupowa˝nionych.

§ 3. 1. Organ gminy prowadzàcy ewidencj´ ludno-
Êci wy∏àcznie w systemie kartotecznym o dokonanych
zmianach danych osobowych zawiadamia:

1) wojewod´ — poprzez przekazanie odpisów akt sta-
nu cywilnego, formularzy meldunkowych oraz
zg∏oszeƒ zmiany danych osobowych, w celu doko-
nania aktualizacji wojewódzkiego zbioru meldun-
kowego;

2) organ gminy w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce po-
bytu sta∏ego osoby — o zameldowaniu tej osoby
na pobyt czasowy trwajàcy ponad 2 miesiàce, prze-
kazujàc odcinek „B” formularza „Zg∏oszenie poby-
tu czasowego ponad 2 miesiàce”. 

2. Wzory formularzy zg∏oszeƒ meldunkowych,
o których mowa w ust. 1, okreÊlajà za∏àczniki nr 1—4
do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie zg∏asza-
nia i przyjmowania danych niezb´dnych do zameldo-
wania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji
ludnoÊci i ewidencji wydanych i utraconych dowodów
osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999).

§ 4. 1. W przypadku zmiany miejsca pobytu sta∏ego
organ gminy dokonujàcy zameldowania osoby na po-
byt sta∏y w nowym miejscu zamieszkania zawiadamia
o nowym miejscu pobytu organ gminy w∏aÊciwy ze
wzgl´du na poprzednie miejsce pobytu sta∏ego tej 
osoby.

2. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 1, organ gminy w∏aÊciwy ze wzgl´du na po-
przednie miejsce pobytu sta∏ego przekazuje indywidu-
alnà kart´ osobowà mieszkaƒca, o której mowa w § 25
rozporzàdzenia wymienionego w § 3 ust. 2, organowi
w∏aÊciwemu ze wzgl´du na nowe miejsce pobytu sta-
∏ego. Zawiadomienie w∏àcza si´ do zbioru danych by-
∏ych mieszkaƒców.

§ 5. 1. Wojewoda, po wprowadzeniu zmian w wo-
jewódzkim zbiorze meldunkowym, w terminie nie d∏u˝-
szym ni˝ 3 dni od dnia wprowadzenia tych zmian, zwra-
ca dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, w∏a-
Êciwemu organowi gminy z adnotacjà „wprowadzono
w wojewódzkim zbiorze meldunkowym”.

2. O wprowadzonych zmianach w wojewódzkim
zbiorze meldunkowym wojewoda powiadamia mini-
stra w celu aktualizacji zbioru PESEL, w formie elektro-
nicznej, w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 3 dni od dnia
otrzymania informacji o zmianie.

3. Minister po wprowadzeniu zmian w zbiorze
PESEL przekazuje niezw∏ocznie w∏aÊciwemu wojewo-
dzie, w formie elektronicznej, potwierdzenie dokona-
nia tych zmian.

§ 6. Zg∏oszenia zmiany danych osobowych kiero-
wane do organów, o których mowa w § 3 ust. 1, prze-
kazuje si´ jako przesy∏ki polecone w terminie nie d∏u˝-
szym ni˝ 5 dni od dnia otrzymania informacji o zaistnia-
∏ych zmianach.

§ 7. 1. Organ gminy prowadzàcy ewidencj´ ludno-
Êci w systemie informatycznym przekazuje do wojewo-
dy, w formie elektronicznej, informacje dotyczàce
zmiany danych osobowych zgromadzonych w zbio-
rach meldunkowych, o których mowa w art. 44a ust.1
pkt 1 lit. a—c ustawy.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje
si´ w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 5 dni od dnia otrzyma-
nia informacji o zmianie.

3. Wojewoda po wprowadzeniu w wojewódzkim
zbiorze meldunkowym zmiany danych, o których mo-
wa w ust. 1, przekazuje niezw∏ocznie organowi gminy
potwierdzenie ich dokonania.

4. Wojewoda informuje ministra o wprowadzonych
zmianach w celu dokonania aktualizacji zbioru PESEL,
w formie elektronicznej, w terminie nie d∏u˝szym ni˝
3 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie.

5. Minister, po wprowadzeniu zmian w zbiorze
PESEL, przekazuje niezw∏ocznie w∏aÊciwemu wojewo-
dzie, w formie elektronicznej, potwierdzenie dokona-
nia tych zmian.

§ 8. Przepisy § 3 ust. 1 pkt 2 i § 4 stosuje si´ odpo-
wiednio w przypadku prowadzenia ewidencji ludnoÊci
w systemie informatycznym. 

§ 9. 1. Organ gminy wnioskujàcy o nadanie nume-
ru PESEL przekazuje do ministra wniosek o nadanie
numeru PESEL, którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 5 do
rozporzàdzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2.

2. W przypadku prowadzenia ewidencji ludnoÊci
w systemie informatycznym wniosek, o którym mowa
w ust. 1, przesy∏any jest w formie elektronicznej i mo-
˝e on nie odpowiadaç formie graficznej okreÊlonej
w rozporzàdzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 2.

3. Minister, po nadaniu numeru PESEL, przekazuje
niezw∏ocznie organowi gminy powiadomienie o nada-
nym numerze PESEL, w celu uzupe∏nienia gminnego
zbioru meldunkowego.

4. Organ gminy powiadamia w∏aÊciwego wojewo-
d´ o nadanym numerze PESEL, w celu uzupe∏nienia
wojewódzkiego zbioru meldunkowego, w terminie nie
d∏u˝szym ni˝ 5 dni od dnia otrzymania powiadomienia,
o którym mowa w ust. 3.

5. W przypadku gdy numer PESEL zosta∏ nadany na
wniosek osoby, o której mowa w art. 31b ust. 1 ustawy,
minister powiadamia t´ osob´ o nadanym numerze
PESEL niezw∏ocznie po jego nadaniu.

§ 10. Przepis § 9 stosuje si´ odpowiednio do zmia-
ny numeru PESEL. 

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik


