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DOTYCZY Udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności, 
zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych 
dowodów osobistych 

 

PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm. ) 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego ( t.j.:Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie 
wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, 
ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru 
PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych 
dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 
2008 r. Nr 207, poz. 1298.) 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o 
udostępnienie danych z ewidencji ludności zbioru PESEL oraz 
ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 
2010 r. Nr 105, poz.667) 

WYMAGANE 

DOKUMENTY 
1. Wniosek o udostępnienie danych osobowych ze zbiorów 

meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i 
unieważnionych dowodów osobistych. Dane ze zbiorów 
meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów 
osobistych mogą być udostępnione na wniosek zainteresowanego 
podmiotu złożone w formie pisemnej lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. Dane przekazywane będą w formie 
odpowiadającej złożonemu wnioskowi. Dane o których mowa wyżej 
nie mogą być wykorzystywane w innym celu niż wskazanym w tym 
wniosku. Podmioty (art.44 h, ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i 
dowodach osobistych), którym dane udostępnia się o ile są one 
niezbędne do realizacji ich zadań ustawowych (Organom 
Administracji Publicznej, Sądom i Prokuraturze, Policji, Służbie 
Granicznej, Służbie Więziennej, Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 
Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, 
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i Strażom Gminnym, Organom 
Kontroli Skarbowej i Wywiadu Skarbowego, Państwowym i 
Komunalnym Jednostkom Organizacyjnym oraz innym podmiotom- w 
zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznym określonych w 
odrębnych przepisach i Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi- w zakresie 
danych osób poszukiwanych)- udostępnia się dane po złożeniu 
jednorazowego uproszczonego wniosku, jeżeli spełnią łącznie 
następujące warunki: 

a) Posiadają urządzenia umożliwiające identyfikacje osoby 
uzyskującej dane w systemie oraz  zakresu daty i celu ich 
uzyskania, 

b) Posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne 
umożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich 
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uzyskania, 
c) Uzyskanie danych jest uzasadnione specyfiką lub zakresem 

wykonywania zadań albo prowadzonej działalności.  
2. Podmiotom o których mowa w art. 44 h. ust. 1 i ust. 2, pkt.1 (osobom i 

jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny), 
można udostępnić za pomocą urządzeń teletransmisji danych, drodze 
weryfikacji, dane dotyczące adresu i dowodów osobistych w oparciu o 
dane zawarte w zbiorze PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji 
wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. Warunkiem 
udostępnienia danych w tym trybie jest spełnienie łącznie wymagań 
wyżej wskazanych i złożenie jednorazowego wniosku i uzyskanie 
zgody na udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji 
danych- przez właściwy organ w drodze decyzji administracyjnej. 

DRUKI Wniosek o udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, 
zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów 
osobistych 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA 

SPRAWY ORAZ 

JEDNOSTKA 

ODPOWIEDZIALNA 

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym 
Referat Spraw Obywatelskich 
I piętro pokój nr 1, tel: (23) 655 50 28/29 wew. 39 

POSTĘPOWANIE Udzielenie odpowiedzi na wniosek 

TERMINY Bez zbędnej zwłoki. Załatwienie wniosku wymagającego przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 1 
miesiąca, a wniosku szczególnie skomplikowanego nie później niż w ciągu 2 
miesięcy.    

JEDNOSTKA 

ODPOWIEDZIALNA 
Danuta Zomkowska - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich 

 
 

OPŁATY Udostępnienie danych następuje nieodpłatnie dla niżej wymienionych 
podmiotów o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań: 
(Organom Administracji Publicznej, Sądom i Prokuraturze, Organom Policji, 
Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służbie Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru 
Antykorupcyjnemu i Strażom Gminnym (Miejskim), Organom Kontroli 
Skarbowej i Wywiadu Skarbowego, Państwowym i Komunalnym Jednostkom 
Organizacyjnym oraz innym podmiotom- w zakresie niezbędnym do realizacji 
zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach i Polskiemu 
Czerwonemu Krzyżowi- w zakresie danych osób poszukiwanych). Od 
pozostałych podmiotów opłata za udostępnienie jednostkowych danych 
wynosi 31 zł. Opłatę należy uiścić w kasie urzędu lub na rachunek bankowy 
urzędu: B.S.Żuromin O/Lipowiec 31 8242 1021 0000 0273 2001 0002 a jej 
dowód dołączyć do wniosku o udostępnienie danych. 

UWAGI Złożyć stosowny wniosek, który zostanie sprawdzony pod względem 
formalnym i uiścić opłaty o ile w danym przypadku są wymagane. Przy 
ubieganiu się o udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji 
danych składa się uproszczony wniosek lub wniosek w drodze weryfikacji. 
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 
listopada 2008 r. 

WYKAZ ZMIAN Brak zmian- pierwsze wydanie karty usług 

 
  
Załącznik: wniosek o udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz   
                 ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 


