
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2010 r. Druk nr 960 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 
oraz 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2010 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 11 sierpnia 2010 r. nad ustawą  

o ewidencji ludności,  
przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 i 24. 
 
 

 

 
 
 
 Zastępca Przewodniczącego Komisji   Przewodniczący Komisji 

 Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
 (-) Stanisław Jurcewicz  (-) Stanisław Piotrowicz 
 
 

u
Data publikacji



 

 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o ewidencji ludności 

 

 

 

1)  w art. 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się 

ust. 2 w brzmieniu: 

"2. Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością organów gmin 

w zakresie obowiązku meldunkowego."; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

2)  w art. 10 skreśla się ust. 2; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

3)  w art. 24 w ust. 3 wyrazy "pełnej zdolności do czynności prawnych" 

zastępuje się wyrazami "zdolności do czynności prawnych lub 

posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych"; 

 

Poprawka  
KSTAP 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Poprawki nr 4 i 8 należy głosować łącznie. 

 

4)  w art. 24 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

"6.  W przypadku żołnierzy w czynnej służbie wojskowej obowiązek 

meldunkowy: 

1) polegający na zameldowaniu się w miejscu pobytu czasowego 

lub wymeldowaniu się z takiego miejsca jest wykonywany 

w miejscu pełnienia tej służby u dowódcy jednostki wojskowej, 

a w miejscu pobytu czasowego w obiekcie wojskowym 

u komendanta (kierownika, szefa, dowódcy) obiektu; 

2) polegający na zgłoszeniu wyjazdu poza granice 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z tego wyjazdu jest 

wykonywany w miejscu pełnienia tej służby u dowódcy 

jednostki wojskowej. 

7. Wykonanie obowiązku meldunkowego w przypadkach, o których 

mowa w ust. 6, następuje poprzez stwierdzenie tego faktu 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
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w rozkazie dowódcy jednostki wojskowej lub w książce 

zameldowań komendanta obiektu wojskowego i nie wymaga 

zgłoszenia w organie gminy oraz ujęcia w rejestrze PESEL 

i rejestrach mieszkańców."; 

 

5)  w art. 32 skreśla się ust. 4; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

6)  w art. 34 w ust. 1 w pkt 6 i w ust. 2 w pkt 7 oraz w art. 37 w ust. 1 

w pkt 11 i w ust. 2 w pkt 9 wyraz "elektroniczny" zastępuje się 

wyrazami "poczty elektronicznej"; 

 

Poprawka  
KSTAP 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

7)  w art. 36 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "albo 

czasowego" dodaje się wyrazy "albo w ciągu 30 dni od dnia powrotu 

z miejsca pobytu czasowego"; 

 

Poprawka 
sen. R. Knosali 
poparta przez 
połączone komisje 

8)  w art. 39 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się 

ust. 2 w brzmieniu: 

"2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze 

rozporządzenia, zakres, sposób i tryb wykonywania obowiązku 

meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, 

wskazując grupy żołnierzy objęte obowiązkiem meldunkowym oraz 

rodzaje obiektów wojskowych, w których ten obowiązek jest 

wykonywany, uwzględniając potrzeby wynikające z konieczności 

zapewnienia ochrony informacji niejawnych oraz ochrony 

przetwarzanych danych osobowych."; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

9)  w art. 48 w zdaniu wstępnym wyrazy ", rejestrów mieszkańców 

i rejestrów zamieszkania cudzoziemców" zastępuje się wyrazami 

" i rejestru mieszkańców"; 

 

 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
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 Uwaga: 

Poprawki nr 10 i 11 należy głosować łącznie. 

 

10)  w art. 53 w pkt 2 skreśla się wyrazy ", po dołączeniu dowodu opłaty 

do wniosku o udostępnienie danych"; 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

11)  art. 56 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 56. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wysokość, sposób i terminy uiszczania opłaty 

za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru 

mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz 

rejestru PESEL, a także za udostępnianie danych 

za pomocą urządzeń teletransmisji, w drodze weryfikacji, 

o której mowa w art. 49 ust. 1, oraz sposób 

dokumentowania uiszczenia opłaty, 

2) sposób obliczania wysokości oraz sposób i terminy 

uiszczania opłaty za udostępnianie danych podmiotom, 

o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2, a także sposób 

dokumentowania uiszczenia opłaty 

 – uwzględniając, że wysokość opłaty powinna być 

zróżnicowana w zależności od sposobu i zakresu 

udostępniania danych."; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Poprawki nr 12, 16, 17, 22 i 24 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 18 i 23. 

 

12)  skreśla się art. 63; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 13 i 15 należy głosować łącznie. 

 

13)  skreśla się art. 65; 

 

Poprawka 
sen. S. Jurcewicza 
poparta przez 
połączone komisje 
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14)  w art. 68 po wyrazach "(Dz. U. Nr 220, poz. 1414)" dodaje się wyrazy 

"wprowadza się następujące zmiany:", pozostałą treść oznacza się jako 

pkt 1 oraz dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 

"2) w art. 13 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

"2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może być przekazywana 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub na 

informatycznych nośnikach danych, w formie dokumentu 

elektronicznego. 

 3. Przekazanie informacji do organów, o których mowa w ust. 1 pkt 

2-4, następuje przez rejestrację danych o zmianie imienia 

i nazwiska w rejestrze PESEL na zasadach określonych 

w ustawie z dnia … o ewidencji ludności."."; 

 

Poprawka 
sen. S. Jurcewicza 
poparta przez 
połączone komisje 

15)  po art. 69 dodaje się art. 69a w brzmieniu: 

"Art. 69a. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu 

informacji gospodarczych i wymianie danych 

gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530) w art. 28 ust. 1 

otrzymuje brzmienie: 

"1. Biuro jest uprawnione do otrzymywania danych z 

rejestru PESEL na zasadach określonych w ustawie z 

dnia … o ewidencji ludności (Dz. U. Nr …, poz. …)."; 

 

Poprawka 
sen. S. Jurcewicza 
poparta przez 
połączone komisje 

16)  w art. 70, w art. 71 w ust. 1 i 2 oraz w art. 72 w ust. 1 wyrazy "z dnia 10 

kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych" zastępuje 

się wyrazami "uchylanej w art. 78a"; 

 

Poprawka 
sen. S. Jurcewicza 
poparta przez 
połączone komisje 

17)  po art. 73 dodaje się art. 73a w brzmieniu: 

"Art. 73a. Z dniem wejścia w życie ustawy wygasają decyzje 

o zastrzeżeniu udostępnienia danych osobowych wydane 

na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 78a, 

w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002 r."; 

 

 

Poprawka 
sen. S. Jurcewicza 
poparta przez 
połączone komisje 
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18)  po art. 73 dodaje się art. … w brzmieniu: 

"Art. …. Z dniem wejścia w życie ustawy wygasają decyzje w sprawie 

zastrzeżenia adresu wydane na podstawie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 52 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach 

osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)."; 

 

Poprawka  
KSTAP 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 19 wyklucza głosowanie poprawek nr 20 i 21. 

 

19)  skreśla się art. 74-78; 

 

Poprawka senatorów: 
W. Dajczaka, 
B. Paszkowskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 20 wyklucza głosowanie poprawki nr 21. 

 

20)  art. 78 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 78. Od dnia 1 stycznia 2014 r. tracą moc przepisy art. 1 pkt 4, 

art. 3 ust. 2, art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 3, art. 8 pkt 6, 14-21 i 25, 

art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 12, art. 13 pkt 2, art. 24-44, art. 49, 

art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 2 i 3, art. 52 pkt 3, art. 59 

oraz art. 60 niniejszej ustawy."; 

 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

21)  art. 78 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 78. Od dnia 1 stycznia 2014 r. tracą moc przepisy art. 1 pkt 4, 

art. 3 ust. 2, art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 3, art. 8 pkt 6, 14-21 i 25, 

art. 10 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 12, art. 13 pkt 2, art. 24-44, 

art. 49, art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 2 i 3, art. 52 pkt 3, art. 59 

oraz art. 60 niniejszej ustawy."; 

 

Poprawka  
KPCPP 
 

22)  po art. 78 dodaje się art. 78a w brzmieniu: 

"Art. 78a. 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 .)"; 

Poprawka 
sen. S. Jurcewicza 
poparta przez 
połączone komisje 
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23)  po art. 78 dodaje się art. … w brzmieniu: 

"Art. …. Traci moc ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji 

ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, 

poz. 993 oraz Nr 144, poz. 1043, 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 

2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 195, poz. 

1198 i Nr 220, poz. 1414, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 39, 

poz. 306, Nr 69, poz. 595, Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. 

Nr …, poz. …)."; 

 

Poprawka  
KSTAP 

24)  w art. 79 wyrazy "1 stycznia 2011 r." zastępuje się wyrazami 

"1 sierpnia 2011 r.". 

Poprawka  
KSTAP 
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


