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Dotyczy: wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym  

w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli 

  

W dniach od 28 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r. pracownicy Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w składzie: 

 Mariola Żurawska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli - 

przewodnicząca zespołu, 

 Izabela Okonek – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli, 

 Joanna Woźniak – inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, 

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 169/1-3/2020  

z dnia 28 grudnia 2020 r., przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie 

Miejskim w Nowej Soli, ul. Marszałka Józefa Piłsudzkiego 12, 67-100 Nowa Sól.1 

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań administracji rządowej wynikających z ustaw: 

 z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2020 r. poz. 332), w okresie 

od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. 

 z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397, Dz.U z 2021 r. 

poz. 510 ), w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. 

 z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1459 ze zm., Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 ze zm. oraz Dz.U. z 2021 r. poz. 

372) w zakresie rejestracji i kwalifikacji wojskowej, w okresie od listopada 2018 r. 

do listopada 2020 r.  

 

 

Do projektu wystąpienia pokontrolnego zastrzeżenia nie zostały wniesione. Wobec 

powyższego przekazuję wystąpienie pokontrolne, obejmujące treść projektu wystąpienia 

pokontrolnego z 28 maja 2021 r., wraz z oceną poszczególnych obszarów. 2 

 

WOJEWODA LUBUSKI 
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Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny, realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej: 

 w obszarze wykonywanie zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych 

oceniono pozytywnie z uchybieniami, 

 w obszarze wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oceniono 

pozytywnie z uchybieniami, 

 w obszarze wykonywania zadań w zakresie rejestracji i kwalifikacji wojskowej oceniono 

pozytywnie. 

 

 

Powyższe oceny w poszczególnych obszarach uzasadniają przedstawione poniżej 

ustalenia dokonane w wyniku przeprowadzonej kontroli. 

 

W okresie objętym kontrolą funkcję Prezydenta Miasta Nowej Soli pełnili: Pan Wadim 

Tyszkiewicz (w 2018 / 2019), Pan Maciej Jankowski (pełniący funkcję Prezydenta Miasta 

w 2019 / 2020) oraz Pan Jacek Milewski. Wyjaśnień udzielali pracownicy Wydziału Spraw 

Obywatelskich i Administracji Urzędu Miejskiego w Nowej Soli Pani Barbara Sługocka 

inspektor ds. dowodów osobistych, Pani Małgorzata Ball inspektor ds. ewidencji ludności, 

Pani Monika Kaźmierska inspektor ds. kwalifikacji wojskowej oraz Pan Marek Koterba 

Naczelnik Wydziału. 

Pracownicy odpowiedzialni za realizację ww. zadań posiadają upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych w prowadzonych rejestrach, zakresy czynności,  

w których wpisane są zadania objęte kontrolą oraz upoważnienia do załatwiania spraw 

w imieniu Prezydenta Miasta. W toku kontroli stwierdzono brak stosownych upoważnień 

do działania w imieniu organu w zakresie przyjmowania zgłoszeń meldunkowych oraz 

udostępniania danych w szczególności z rejestru PESEL. 

 

Od 1 marca 2015 r. zadania z zakresu dowodów osobistych oraz ewidencji ludności 

realizowane są przy pomocy jednej wspólnej dla wszystkich gmin w Polsce aplikacji Źródło. 

System Rejestrów Państwowych zapewnia szybką i sprawną obsługę obywatela podczas 

jego wizyty w urzędzie oraz poprzez udostępnianie usług elektronicznych dostępnych 

przez sieć Internet. Usługi udostępnione drogą elektroniczną pozwalają na załatwienie 

sprawy bezpośrednio z domu, siedziby firmy, a także z dowolnego innego miejsca. Celem 

stosowania usług elektronicznych jest ułatwienie w dostępie do usług poprzez 

wyeliminowanie korespondencji papierowej. 

 

1. Dowody osobiste 

 

1.1. Wydawanie, wymiana oraz unieważnianie dowodów osobistych  

 

1.1.1. Wydawanie dowodów osobistych 
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Zgodnie z założeniami programu kontroli, szczegółowym badaniem objęto 20 kopert 

dowodowych dotyczących dowodów osobistych wydanych w kontrolowanym okresie. 

Na tej podstawie ustalono, co następuje.  

Wszystkie zbadane wnioski o wydanie dowodu osobistego zostały złożone przez 

uprawnione osoby, zgodnie z art. 25 ustawy o dowodach osobistych, u bezpośrednio 

prowadzącego sprawę pracownika, bądź w postaci elektronicznej, zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia  

2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania  

w sprawie wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia  

i zwrotu (Dz.U. z 2020 r. poz. 31), zwanego dalej rozporządzeniem. 

Na wszystkich wnioskach znajdowała się adnotacja urzędowa o sposobie ustalenia 

tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, podpisana przez 

upoważnionego w imieniu organu, pracownika. Kontrolujący zwrócili uwagę, by sposób 

ustalenia tożsamości zapisywać w sposób czytelny, tj. nie stawiając pieczątki na wpisanym 

sposobie ustalenia tożsamości. 

Na 6 wnioskach stwierdzono, w podpisie adnotacji  nieprawidłową pieczątkę pracownika. 

Zamiast pieczątki z upoważnienia organu zastosowano pieczątkę imienną pracownika. 

Organ gminy na wniosku odnotowuje w formie adnotacji sposób ustalenia tożsamości 

osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, a w przypadku  wniosku w postaci 

elektronicznej - na formularzu odbioru dowodu osobistego. 

Brak sposobu ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego 

na formularzu odbioru dowodu osobistego, stwierdzono w przypadku 4 wniosków 

o wydanie dowodu osobistego złożonych w formie dokumentu elektronicznego. Powyższe 

stanowi naruszenie § 8 ust.4 rozporządzenia. 

Kontrolującym przedłożono 4 wnioski o wydanie dowodu osobistego złożone w formie 

dokumentu elektronicznego, jednakże nie w formie jakiej zostały przesłane na platformę 

ePUAP, ale w formie wygenerowanego wydruku z Rejestru Dowodów Osobistych, na 

którym pracownik potwierdzał weryfikację przesłanych danych z danymi zawartymi 

w dostępnych rejestrach.  

Ponadto stwierdzono, iż w nagłówku 4 wniosków o wydanie dowodu osobistego widniało 

nieprawidłowe oznaczenie organu. Zamiast oznaczenia organu przez omyłkę 

umieszczano oznaczenie aparatu pomocniczego.   

 

1.1.2. Wydawanie dowodów osobistych z powodu jego utraty 

Zgodnie z art. 50 ustawy o dowodach osobistych w okresie ważności 8 objętych 

badaniem, dowodów osobistych unieważniono z powodu utraty dowodu osobistego. 

Na tej podstawie ustalono,  co następuje. 

Posiadacze dowodu osobistego zgłaszali jego utratę na formularzu zgłoszenia utraty 

lub uszkodzenia dowodu osobistego. Utracone dowody osobiste unieważniano  

w dniu zgłoszenia.  

W jednym przypadku stwierdzono brak formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia 

dowodu osobistego. Wnioskodawca złożył wniosek 07 października 2019 r. o wydanie 

dowodu osobistego z powodu utraty w formie dokumentu elektronicznego. Pracownik 

utracony dowód osobisty unieważnił dopiero w dniu 08 stycznia 2020 r.  



W ramach prowadzonych działań promujących ekologię, Lubuski Urząd Wojewódzki korzysta  

z papieru z recyklingu. Dbaj o naturę. Używaj papieru z odzysku. 

4 

 

Pracownik przyjmując wniosek o wydanie dowodu osobistego, z urzędu dokonuje 

sprawdzenia danych zawartych we wniosku z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów 

Osobistych oraz w rejestrze PESEL, zgodnie z art. 56a ustawy o dowodach osobistych. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności, w tym przypadku braku formularza zgłoszenia 

utraty, należało wnioskodawcę powiadomić o konieczności jego niezwłocznego złożenia. 

 

Osobie zgłaszającej utratę dowodu osobistego wydawano zaświadczenie ważne 

do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące. 

Osobie zgłaszającej utratę dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego 

zaświadczenie wydaje się na żądanie. 

Kontrolujący stwierdzili, poza jednym przypadkiem, brak na formularzach zgłoszenia utraty 

lub uszkodzenia dowodu osobistego informacji o dacie wpływu do Urzędu. Informacja 

ta stanowi zgodnie z  przepisem art. 61 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256.), zwany dalej „kpa” - datę 

wszczęcia postępowania administracyjnego i podstawę prawidłowego obliczenia terminu 

załatwienia sprawy. W tym przypadku, zgodnie z art. 50 ust. 3 pkt 1 ustawy o dowodach 

osobistych unieważnienie dowodu osobistego następuje z dniem zgłoszenia do organu 

dowolnej gminy utraty dowodu osobistego. 

 

1.1.3. Odbiór dowodów osobistych  

Odbiór dowodu osobistego był każdorazowo potwierdzany na formularzu odbioru 

dowodu osobistego. Osoba, która odbiera nowy dowód osobisty przedkładała 

dotychczasowy celem unieważnienia i fizycznego uszkodzenia.  

 

1.1.4. Prowadzenie postępowań administracyjnych  

Nie stwierdzono przypadków wydania decyzji administracyjnej w sprawie odmowy 

wydania dowodu osobistego zgodnie z art. 32 ustawy oraz stwierdzenia nieważności 

dowodu osobistego zgodnie z art. 52 ustawy.  

 

1.2. Zakres danych gromadzonych w rejestrach oraz zasady prowadzenia tego 

rejestru 

 

Prawidłowy tryb rejestracji danych stwierdzono na podstawie dokumentów znajdujących 

się w wybranych kopertach dowodowych. Ustalono, że we wszystkich przypadkach 

pracownik prawidłowo wprowadzał do Rejestru Dowodów Osobistych dane zawarte we 

wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz informacje o nowym dokumencie.  

Dane zawarte we wniosku o wydanie dowodu osobistego, złożonym osobiście w formie 

pisemnej, zgodnie z art. 55 ust. 6 pkt 1 lit.a ustawy o dowodach osobistych, organ gminy 

wprowadza do Rejestru Dowodów Osobistych bezpośrednio w czasie rzeczywistym.  

Dane zawarte we wnioski o wydanie dowodu osobistego składane w formie dokumentu 

elektronicznego (ePUAP) do Rejestru Dowodów Osobistych zaciągane są automatycznie, 

a następnie po weryfikacji przekazywane do personalizacji. 
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Z uwagi na prowadzony przez kontrolowaną jednostkę wewnętrzny obieg dokumentacji 

wnioski w formie dokumentu elektronicznej (ePUAP) realizowano w ciągu dwóch - trzech 

dni.  

Zasadnym zatem wydaje się, by jednostka kontrolowana wyłączyła z obiegu 

wewnętrznego wpływające w formie elektronicznej (ePUAP) wnioski o wydanie dowodu 

osobistego, a w szczególności formularze zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu 

osobistego. 

Po wprowadzeniu daty odbioru przez obywatela dowodu osobistego z Rejestru Dowodów 

Osobistych za pośrednictwem aplikacji Źródło przekazywane są dane określone ustawą 

do rejestru PESEL.  

Numery poddanych kontroli dowodów osobistych osób zamieszkujących na terenie 

Miasta Nowa Sól powinny figurować również w rejestrze mieszkańców, zgodnie  

z  rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu rejestracji 

danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców (Dz.U. z 2018 r. poz. 2484). 

Z uwagi na fakt, iż kontrola realizowana była w trybie zdalnym przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej odstąpiono od kontroli tego zadania. Jednakże zgodnie 

ze złożonymi wyjaśnieniami aktualizacja danych (transport danych)  

z systemu Źródło do rejestru mieszkańców następuje automatycznie przy użyciu 

odpowiedniego oprogramowania. 

 

1.3. Zasady postępowania z dokumentacją  

 

Dokumentacja w formie papierowej stanowiąca podstawę do wydania dowodu 

osobistego przechowywana była w kopertach dowodowych. Wytypowane do kontroli 

wnioski o wydanie dowodu osobistego, formularze odbioru dowodu osobistego 

przechowywane były w kopertach dowodowych oznaczonych imieniem i nazwiskiem 

osoby, imieniem ojca, datą urodzenia, numerem PESEL oraz serią i numerem dowodu 

osobistego.   

Dokumentację, która wpłynęła w formie elektronicznej przechowuje się - zgodnie  

z wyjaśnieniami - zgrupowaną w systemach teleinformatycznych w sposób 

uniemożliwiający jej modyfikowanie lub usunięcie, zgodnie z art. 62 ust.2 ustawy  

o dowodach osobistych. 

Ze względu na wprowadzenie na terenie całego kraju ograniczeń związanych z epidemią 

COVID-19, nie podejmowano działań kontrolnych w siedzibie kontrolowanej jednostki. 

Dlatego też odstąpiono od oceny sposobu zabezpieczenia dokumentacji przed 

dostępem osób trzecich oraz zachowaniem wymogów o ochronie danych osobowych 

w trakcie przyjmowania klientów. 

 

1.4. Udostępnianie danych oraz wydawanie zaświadczeń  

 

1.4.1. Udostępnianie danych  

Zgodnie z art. 65 i art.75 ustawy o dowodach osobistych dane z Rejestru Dowodów 

Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, udostępnia organ gminy. 
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Kontrolą objęto 3 wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami 

osobistymi, które wpłynęły w kontrolowanym okresie.  

Na tej podstawie ustalono, co  następuje. 

Odpowiedzi udzielano terminowo, zgodnie z zakresem żądania wnioskodawcy.  

Udostępnienie nastąpiło na wniosek uprawnionych podmiotów określonych w art. 75 ust. 3 

ustawy o dowodach osobistych. Wszystkie poddane kontroli wnioski były zwolnione z 

opłaty na podstawie art. 75 ust. 4. 

Na podstawie pozostawionego w aktach egzemplarza pisma przewodniego odpowiedzi, 

dołączanego do wniosku, stwierdzono brak wskazania podstawy prawnej udostępnienia 

oraz podstawy nieodpłatnego udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami 

osobistymi. 

Podkreślić należy, iż organy administracji publicznej działają na podstawie i w granicach 

prawa. Powyższym zaniechaniem nie zapewniono należytej informacji o podstawie 

prawnej działania organu zgodnie z zasadą określoną w art. 9 kpa.  

Zasadnym zatem jest, aby podstawa prawna działania organu była wskazywana. 

Sprawy zarejestrowano w spisie spraw założonym, zgodnie z wyjaśnieniami dla teczki 

aktowej: 5344 – „Obsługa dowodów osobistych”,  zamiast w odpowiednio: 5345 – 

„Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności lub dokumentacji 

wydanych dowodów osobistych”.   

Zauważyć jednak należy, że w sygnaturze 2 spraw wskazywano nieprawidłowe 

oznaczenie teczki (5345 zamiast 5344), co jest działaniem błędnym. 

W nagłówku odpowiedzi widniało nieprawidłowe oznaczenie organu. Zamiast 

oznaczenia organu umieszczano oznaczenie aparatu pomocniczego. Ponadto 

stwierdzono, iż pisma podpisywał pracownik, mimo braku stosownego upoważnienia 

do udostępniania dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w imieniu organu. 

Powyższe stanowi naruszenie art. 75 ustawy o dowodach osobistych. 

 

1.4.2. Prowadzenie postępowań administracyjnych 

Nie stwierdzono przypadków wydawania decyzji w przypadku odmowy udostępnienia 

danych w trybie jednostkowym stosownie do art. 73 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych. 

 

1.4.3. Wydawanie zaświadczeń 

W okresie objętym kontrolą do Urzędu nie wpłynął żaden wniosek o wydanie 

zaświadczenia w trybie art. 63 ustawy o dowodach zawierającego pełny (niepełny) odpis 

danych dotyczących tej osoby przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów 

Osobistych. 

 

2. Ewidencja ludności 

 

2.1. Prawidłowość i terminowość wykonywania obowiązku meldunkowego 

 

2.1.1. Zgłoszenia meldunkowe 

Zgodnie z założeniami programu kontroli, badaniem objęto 20 zgłoszeń meldunkowych, 

które wpłynęły w kontrolowanym okresie. Szczegółowym badaniem objęto 10 zgłoszeń 
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pobytu stałego, 5 zgłoszeń pobytu czasowego, w tym jeden z jednoczesnym nadaniem 

numeru PESEL, 4 zgłoszenia wymeldowania oraz 1 zgłoszenie wyjazdu poza granice RP.  

Na tej podstawie ustalono, co  następuje. 

Wszystkie poddane kontroli zgłoszenia meldunkowe zostały dokonane zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. 

w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy 

wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2411 ze zm). 

Zgłoszenia składane były u prowadzącego sprawę pracownika, który ustalał tożsamość 

wnioskodawcy, weryfikował zgłoszenie, a następnie wprowadzał dane do rejestru.  

Stosowane przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego formularze, zawierały wszystkie 

wymagane do dokonania czynności dane, każdy zawierał potwierdzenie pobytu w formie 

własnoręcznego podpisu właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem 

prawnym do lokalu, przedkładanym do wglądu. 

Od 28 maja 2020 r. wypełniając nowy formularz meldunkowy można wyrazić zgodę na 

przekazanie danych kontaktowych do Rejestru Danych Kontaktowych. Dostęp do tych 

danych da możliwość sprawniejszego kontaktu między przedstawicielami administracji 

publicznej i obywatelami. 

Zgodnie z wyjaśnieniami jednostka kontrolowana stosowała formularze meldunkowe wg 

starego wzoru z uwagi na chęć wykorzystania nadmiaru zamówionych druków.  

 

W jednym przypadku wnioskodawca wypełnił adres dotychczasowego miejsca stałego 

pobytu, mimo jego braku. Prowadzący sprawę pracownik weryfikując zgłoszenie 

powinien dokładnie sprawdzić, czy formularz jest kompletny i zawiera aktualne dane. 

Na wszystkich formularzach znajdowała się adnotacja urzędowa potwierdzająca 

przyjęcie zgłoszenia. Adnotację pracownik opatrywał pieczątką imienną zamiast 

pieczątką z upoważnienia organu. Ustalono jednakże, iż pracownik nie posiada 

upoważnienia do działania w imieniu organu w zakresie przyjmowania zgłoszeń 

meldunkowych. Powyższe stanowi naruszenie § 4 pkt. 5 w/w rozporządzenia. Zdaniem 

kontrolowanej jednostki dokonanie zgłoszenia meldunkowego jest czynnością materialno-

techniczną nie wymagającą upoważnienia organu.  

W związku z powyższym przyjęcie zgłoszenia potwierdza pracownik wydziału zgodnie 

z zakresem swoich obowiązków.  

 

Zameldowanie jest czynnością materialno-techniczną dokonywaną w chwili zgłoszenia. 

W ten sposób ustawodawca jedynie usprawnił zwykłe czynności poprzez zniesienie 

wymogu prowadzenia postępowania administracyjnego. Nie oznacza to jednak 

zwolnienia od obowiązku udzielenia danemu pracownikowi upoważnienia do działania 

w imieniu organu.  Wyjaśnienie, iż jest to zwykła czynność, którą pracownik wykonuje 

w ramach swoich obowiązków wynikających  jedynie z zakresu czynności, zdaniem 

kontrolujących nie znajduje uzasadnienia. 

 

Stwierdzono również brak oznaczenia organu właściwego ze względu na położenie 

nieruchomości, w której obywatel dokonujący zameldowania zamieszkuje, zgodnie  

z art. 28 ustawy o ewidencji ludności. 
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Zgodnie z wyjaśnieniami na formularzach meldunkowych nie zastosowano oznaczenia 

organu, w którym obywatel dokonuje obowiązku meldunkowego z uwagi na brak takiego 

wskazania we wzorach formularzy meldunkowych, w których nie uwzględniono miejsca na 

oznaczenie organu, do którego kierowane jest zgłoszenie.  

Nie wskazanie przez ustawodawcę miejsca na oznaczenie organu we wzorze formularzy 

meldunkowych, nie zwalnia pracownika organu gminy przyjmującego zgłoszenie 

od dokonania takiego oznaczenia.  

Osobie dopełniającej obowiązku zameldowania na pobyt stały zgodnie z art. 32 ust.1 

ustawy o ewidencji ludności wydawano z urzędu zaświadczenie  

o zameldowaniu na pobyt stały. Osobę dokonującą innych czynności meldunkowych 

informowano o możliwości uzyskania na wniosek zaświadczenia potwierdzającego 

dokonanie czynności.  

 

2.1.2. Nadawanie numerów PESEL 

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności cudzoziemcy zamieszkujący na 

terytorium RP, którzy mogą się zameldować, numer PESEL otrzymują automatycznie przy 

zameldowaniu. Jeśli cudzoziemiec nie może się zameldować, a jakiś urząd wymaga 

numeru PESEL, jest on nadawany na wniosek o nadanie numeru PESEL.  

Kontroli poddano wylosowany formularz zgłoszenia pobytu czasowego oraz 5 wniosków. 

Na tej podstawie stwierdzono prawidłowy tryb nadawania numeru PESEL.  

Stwierdzono jednakże brak, mimo wskazania miejsca we wzorze wniosku o nadanie 

numeru PESEL wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 

4 stycznia 2021 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2015 r. poz.1984), 

oznaczenia organu. 

 

2.1.3. Prowadzenie postępowań administracyjnych  

W przypadku stwierdzenia wątpliwości odnośnie danych zgłoszonych do zameldowania 

lub wymeldowania, stosownie do art. 31 ustawy o ewidencji ludności oraz w przypadku, 

gdy obywatel polski opuści miejsce pobytu stałego, albo opuści miejsce pobytu 

czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku 

wymeldowania się, stosownie do art. 35 ustawy o ewidencji ludności, organ gminy  

z urzędu lub na wniosek wydaje decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego. 

Kontroli poddano 3 postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji. Dwa 

postępowania zakończyły się wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w związku 

z dobrowolnym wymeldowaniem. Jedno postępowanie zakończyło się 

wymeldowaniem. 

W wyniku analizy dokumentów stwierdzono, iż w poddanych kontroli sprawach, 

na każdym etapie postępowania, strony miały zapewniony czynny udział  

w postępowaniu zgodnie z art. 10 kpa. Strony zawiadamiane były o wszczęciu 

postępowania, na podstawie art. 61 § 1 i 4 kpa. Organ podejmował czynności 

wyjaśniające, mające na celu ustalenie stanu faktycznego.   

W 2 sprawach, w których zaistniały przesłanki do umorzenia postępowania organ gminy 

wydał decyzję na podstawie art. 105 § 1 kpa, przy czym w podstawie prawnej pominięto 

art. 35 ustawy o ewidencji ludności.  
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W konsekwencji podstawa prawna rozstrzygnięcia jest niepełna. Powyższe stanowi 

naruszenie art. 107 § 1 pkt 4 kpa. Decyzja o wymeldowaniu zawierała wszystkie 

wymagane elementy. 

Kontrolujący stwierdzili brak adnotacji określającej podstawę prawną wyłączenia lub 

zwolnienia z opłaty skarbowej, którą organ zamieszcza na wydanych decyzjach. Powyższe 

stanowi naruszenie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. 

w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330) w związku z art.8 

ust.3 ustawy ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1000 ze zm.  i z 2020 r. poz. 1546). 

Postępowania w dwóch sprawach prowadzone były terminowo. W jednej sprawie organ 

nie zawiadamiał strony o przyczynie niezałatwienia sprawy i o nowym terminie 

jej załatwienia. Powyższe stanowi naruszenie art. 36 kpa.  

W aktach analizowanych spraw znajdują się metryki, co jest zgodne z art. 66a kpa. 

Sprawy zarejestrowano w spisie spraw założonym dla teczki aktowej oznaczonej 

symbolem klasyfikacji 5343.2. - „Sprawy meldunkowe” w podteczce „postępowanie 

administracyjne wymeldowania”. Na poszczególnych podaniach umieszczano 

wynikający ze spisu spraw znak sprawy. 

 

 

 

2.2. Zakres i zasady rejestracji danych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców 

 

Prawidłowy tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców stwierdzono 

na podstawie poddanych sprawdzeniu formularzy.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu 

rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców (Dz.U. z 2018 r. poz. 

2484) pracownik po dokonaniu zameldowania lub wymeldowania za pośrednictwem 

aplikacji Źródło rejestrował dane w rejestrze PESEL.  

Zgodnie z wyjaśnieniami aktualizacja danych (transport danych) z rejestru PESEL  

do rejestru mieszkańców następuje automatycznie przy użyciu odpowiedniego 

oprogramowania.  

 

Organ gminy z urzędu lub na wniosek osoby, której dane dotyczą, dokonuje sprawdzenia 

danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców.  

W kontrolowanym okresie nie odnotowano przypadków otrzymania zlecenia usunięcia 

niezgodności danych na wniosek osoby, której dane dotyczyły. Prawidłowość danych 

sprawdzana była jedynie z urzędu podczas pracy bieżącej jednostki lub na zlecenie 

innych urzędów. 

Kontroli poddano 5 wybranych losowo zleceń. Zmienione dane nie miały wpływu na 

ustalenie tożsamości osoby, której dane były sprawdzane, nie stanowiły więc podstawy 

do zawiadomienia tej osoby.  
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2.3. Zasady postępowania z dokumentacją związaną z obowiązkiem meldunkowym 

 

Zgodnie z wyjaśnieniami formularze meldunkowe jednostka kontrolowana przechowuje 

w teczce aktowej oznaczonej symbolem klasyfikacji 5342 z podziałem na podteczki 

odpowiadające rodzajowi zgłoszenia, umożliwiającemu weryfikację prawidłowo 

dokonanego zgłoszenia oraz dokonanie ustaleń danych objętych sprawozdawczością. 

Klasyfikacja akt wg jrwa 5342 dotyczy aktualizacji danych w ewidencji ludności i jest 

jedynie objęta kategorią archiwalną B5. Zasadnym zatem jest zmiana powyższej 

klasyfikacji akt. 

 

Ze względu na wprowadzenie na terenie całego kraju ograniczeń związanych z epidemią 

COVID-19, nie podejmowano działań kontrolnych w siedzibie kontrolowanej jednostki. 

Dlatego też odstąpiono od oceny sposobu zabezpieczenia dokumentacji przed 

dostępem osób trzecich oraz zachowaniem wymogów o ochronie danych osobowych 

w trakcie przyjmowania klientów. 

 

2.3. Udostępnianie danych oraz wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców 

 

2.3.1. Udostępnianie danych  

Zgodnie z art. 50 ustawy o ewidencji ludności dane z rejestru mieszkańców udostępnia 

organ gminy prowadzący rejestr oraz z rejestru PESEL organ dowolnej gminy. Zgodnie 

z założeniami programu kontroli, szczegółowym badaniem objęto 17 spraw 

o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, w tym 5 spraw 

dotyczyło udostępnienia imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym 

adresem oraz 2 sprawy dotyczyły udostępnienia danych niezbędnych do sporządzenia 

aktu poświadczenia dziedziczenia. 

Na tej podstawie ustalono, co  następuje. 

Od 1 lipca 2019 r. wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL można 

złożyć wyłącznie do jednego organu gminy na terenie kraju. Wprowadzono jednakże 

licznik ograniczeń w uzyskaniu danych jednostkowych w liczbie 300 udostępnień w roku 

kalendarzowym przez podmioty publiczne, wymuszając posiadanie przez te podmioty 

samodzielnego dostępu do rejestru PESEL w drodze decyzji teletransmisji danych.  

Stwierdzono jednakże brak ustalenia uprawnienia podmiotu publicznego do uzyskania 

danych jednostkowych w „Sekcji dla urzędnika”.  

Czynności organu, z których nie sporządza się protokołu, a które mają znaczenie dla 

sprawy, utrwala się w aktach w formie adnotacji podpisanej przez pracownika, który 

dokonał tych czynności.  

Zgodnie z wyjaśnieniami, złożony wniosek podlega ocenie organu, który po sprawdzeniu 

jego kompletności, bada uprawnienie Wnioskodawcy poprzez sprawdzenie w wykazie 

podmiotów publicznych, posiadających dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych, który znajduje się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Natomiast licznik 

wykorzystanego limitu udostępnień znajduje się w systemie Źródło (w przypadku 

udostępnienia danych z rejestru PESEL) oraz w założonym folderze odpowiedzi na wnioski 

z rejestru mieszkańców. 
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Odpowiedzi udzielano terminowo, zgodnie z zakresem żądania wnioskodawcy. Kopię 

udzielonej odpowiedzi dołączano do wniosku. Nieodpłatnie udostępniano dane 

podmiotom wskazanym w art. 53 pkt 1 ustawy o ewidencji ludności. Stwierdzono jednakże 

brak adnotacji o zwolnieniu z opłaty. 

W 2 sprawach, w których wymagane było wniesienie opłaty, do wniosków dołączone 

były potwierdzenia dokonania wpłaty. Opłatę stanowiącą dochód budżetu państwa, 

w wysokości 31 złotych pobrano zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  

22 grudnia 2017 r. w sprawie opłaty za udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz 

rejestru PESEL (Dz.U. z 2017 r. poz. 2482). Pisma stanowiące udostępnienie danych 

jednostkowych opatrzono adnotacją o uiszczonej opłacie jedynie w jednym przypadku.  

Brak wskazania podstawy prawnej działania organu, stwierdzono w odpowiedzi na 

wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców.  

Podkreślić należy, iż organy administracji publicznej działają na podstawie i w granicach 

prawa. Powyższym zaniechaniem nie zapewniono należytej informacji o podstawie 

prawnej działania organu zgodnie z zasadą określoną w art. 9 kpa.  

Zasadnym zatem jest, aby podstawa prawna działania organu była wskazywana. 

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL udzielana jest z systemu 

według jednakowego niebudzącego wątpliwości dla wszystkich organów wzoru.  

W nagłówku pism widniało prawidłowe oznaczenie organu.  

Ponadto stwierdzono, iż pisma podpisywał pracownik, mimo braku stosownego 

upoważnienia do udostępniania danych w imieniu organu.  

 

Zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 1 ustawy o ewidencji ludności osobom, jeżeli wykażą interes 

prawny udostępnia się na wniosek dane jednostkowe dotyczące jednej osoby lub imion 

i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.  

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, iż w zakresie  danych 

niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia oraz w zakresie 

wspólnego zameldowania pod jednym adresem, wnioskodawcy wydawano pismo 

o tytule „Zaświadczenie” zamiast pisma stanowiącego odpowiedź na wniosek 

o udostępnienie danych. 

 

2.3.2. Prowadzenie postępowań administracyjnych 

Nie stwierdzono przypadków wydawania decyzji w przypadku odmowy udostępnienia 

danych stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy oraz postanowień  

o odmowie w przypadku wniosków składanych przez podmioty zobowiązane  

do korzystania z urządzeń teletransmisji danych stosownie do art. 47 ust.3a ustawy. 

 

2.3.3. Wydawanie zaświadczeń 

Zgodnie z art.45 ustawy o ewidencji ludności zaświadczenia z rejestru mieszkańców organ 

gminy wydaje na wniosek zainteresowanej osoby. W kontrolowanym okresie nie 

wydawano zaświadczeń zawierających pełny odpis danych dotyczących tej osoby. 

Zgodnie z założeniami programu kontroli, szczegółowym badaniem objęto  

20 spraw. Na tej podstawie ustalono, co następuje. 
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W aktach sprawy nie pozostawiano kopii wydanego zaświadczenia, gdyż wnioski 

dotyczyły wydania zaświadczenia o zameldowaniu. 

Odpowiedzi udzielano zgodnie z zakresem żądania wnioskodawcy i zawierały wyłącznie 

dane określone w art. 32 ust. 3 ustawy, co stwierdzono na podstawie przedłożonych na 

potrzeby kontroli wzorów 7 wydanych zaświadczeń.  

Na potrzeby zaświadczenia wydawanego zgodnie z art. 45, generowane z systemu 

zaświadczenie edytowano i usuwano pierwotną podstawę prawną, tj. „art.32 ust.2 ustawy 

z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności”. 

W sytuacji, gdyby wnioskodawca rozszerzył zakres wnioskowanych danych, organ 

zobowiązany jest pozostawić w aktach sprawy kopię egzemplarza wydanego 

zaświadczenia.  

W sytuacji, gdy o wydanie zaświadczenia zwracała się osoba, której dane miały być 

wykorzystane do celów innych niż wynika to z ustawy o opłacie skarbowej pobierano 

opłatę w wysokości 17 zł. Do wniosków dołączone były potwierdzenia dokonania wpłaty. 

Na zaświadczeniach umieszczano adnotację zarówno o uiszczonej opłacie skarbowej, 

jak i o jej zwolnieniu. 

Zaświadczenia wydano terminowo, najczęściej w dniu złożenia wniosku. Potwierdzenie 

odbioru ze wskazaniem daty przez osoby, którym wydaje się zaświadczenie widniało na 

wniosku. 

W nagłówkach widniało prawidłowe oznaczenie organu.  

 

Powyższe sprawy były chronologicznie rejestrowane w spisie spraw założonym dla  teczki 

aktowej: EL.5345. – „Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności 

i dowodów osobistych” z podziałem na podteczki.  

Na poszczególnych podaniach  umieszczano wynikający ze spisu spraw znak sprawy.  

 

  

3. Rejestracja i kwalifikacja wojskowa   

W przedmiotowym zakresie kontroli poddano czynności z zakresu rejestracji i kwalifikacji 

wojskowej przeprowadzonej w 2019 roku. Ustalono, iż w kontrolowanym okresie Prezydent 

Miasta nie wydał decyzji administracyjnej na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 lub art. 127 ust. 

1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej zwanej dalej ustawą. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia 

kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 423) odstąpiono od kontroli czynności 

z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej w 2020 roku. 

Na mocy tego rozporządzenia 13 marca 2020 r. kwalifikacje wojskową, zakończono. 

Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia 

się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. straciły 

ważność.  

Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym okresie 

nie miały już tego obowiązku.  
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Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z wprowadzeniem na terenie całego 

kraju ograniczeń związanych z epidemią COVID-19. 

 

3.1. Realizacja obowiązków dotyczących rejestracji osób na potrzeby prowadzenia 

kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej 

 

3.1.1. Sporządzanie i prowadzenie rejestru osób objętych rejestracją 

W wyniku kontroli ustalono, iż zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prezydent Miasta w 2019 roku 

prowadził rejestrację zgodnie z właściwością, tj. sporządzał rejestr na podstawie rejestru 

mieszkańców, o którym mowa w art. 8 ustawy o ewidencji ludności.  

Rejestr sporządzony został według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie 

rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji 

wojskowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 991), zwanego dalej rozporządzeniem, w formie wydruku na 

nośniku papierowym, osobno dla każdego rocznika mężczyzn i każdego rocznika kobiet, 

zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia. 

Rejestr mężczyzn i rejestr kobiet urodzonych w 2000 r. zostały sporządzone w dniu 

02.01.2019 r. 

Zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia dane osób, które ukończyły lub ukończą do 31 grudnia 

18 lat życia, ujmuje się w rejestrze najwcześniej w dniu następującym po dniu, w którym 

osoba objęta rejestracją ukończyła 18 lat życia. W przedwcześnie sporządzonym rejestrze 

może być ujęta osoba, która dokona wymeldowania w okresie od daty sporządzenia 

rejestru do końca roku lub brak ich ujęcia w rejestrze w przypadku dokonania 

zameldowania, a w konsekwencji nieprawidłowe sporządzenie listy stawiennictwa osób 

do kwalifikacji wojskowej.  

W rejestrze mężczyzn urodzonych w 2000 r. ujęto 183 osoby, w rejestrze kobiet 145 osób.  

 

3.1.2. Realizacja obowiązków informacyjnych dotyczących rejestracji 

Zgodnie z art. 31 ust. 6 ustawy oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezydent Miasta po 

sporządzeniu rejestru przekazał jego jeden egzemplarz Wojskowemu Komendantowi 

Uzupełnień w Żaganiu pismem z dnia 7 stycznia 2019 r.  

W rejestrze kobiet i rejestrze mężczyzn sporządzonym na potrzeby prowadzenia kwalifikacji 

wojskowej, stwierdzono przypadki osób zameldowanych na pobyt stały na terenie innej 

gminy, a na pobyt czasowy na terenie Miasta Nowa Sól. Organ pobytu czasowego 

tj. Prezydent Miasta Nowej Soli, zawiadamia organy gmin właściwe dla miejsca 

zameldowania na pobyt stały o wpisaniu osób do rejestrów. Zawiadomienia zgodne są 

ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.   

Zawiadomienia podpisała upoważniona do działania w imieniu organu osoba. 

Stwierdzono jednak brak oznaczenia organu.  

Kierowanie zawiadomień do urzędu zamiast do organu właściwego ze względu na 

miejsce pobytu stałego osoby, jest działaniem błędnym. Powyższe stanowi naruszenie 

§ 4 ust. 2 rozporządzenia. 
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Na podstawie otrzymanych zawiadomień w rejestrach dokonano skreślenia osób 

zameldowanych na pobyt stały na terenie Miasta Nowa Sól, które były zameldowane 

na pobyt czasowy na terenie innej gminy. 

Po sporządzeniu rejestrów kontrolowany organ przesyłał wojewodzie informacje  

o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestrów. Kierowanie informacji do urzędu 

zamiast do organu, jest praktyką błędną i stanowi naruszenie § 5 ust. 1 rozporządzenia. 

 

3.2. Terminowość wykonywania obowiązków dotyczących rejestracji 

W wyniku kontroli ustalono, że zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezydent Nowej Soli 

sporządzał rejestr osób objętych rejestracją corocznie, w terminie do dnia  

5 stycznia roku następującego po roku, w którym osoby ukończyły 18 lat życia.  

Po sporządzeniu rejestru organ przesyłał wojewodzie informację o liczbie mężczyzn 

i kobiet wpisanych do rejestru, do dnia 20 stycznia, zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia. 

Informacja o liczbie mężczyzn i kobiet do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła 

16 stycznia 2019 r.  

Prezydent Miasta przekazywał jeden egzemplarz rejestru wojskowemu komendantowi 

uzupełnień niezwłocznie po sporządzeniu, co jest zgodne z § 3 ust. 3 rozporządzenia.  

Zawiadomienia o wpisaniu do rejestru osoby zameldowanej na pobyt czasowy trwający 

ponad trzy miesiące na terenie Miasta Nowa Sól,  zostały przesłane niezwłocznie.   

 

3.3. Realizacja obowiązków dotyczących kwalifikacji wojskowej 

3.3.1. Wzywanie do kwalifikacji wojskowej 

W wyniku kontroli stwierdzono, iż zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. 

w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1980), Prezydent Nowej Soli wzywał 

osoby, o których mowa w § 3 rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji 

wojskowej oraz złożenia ewidencji wojskowej oraz § 3 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. 

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 198), do 

stawienia się do kwalifikacji wojskowej, za pomocą wezwań. W aktach 10 wylosowanych 

spraw pozostawiono egzemplarze pism wychodzących wraz z potwierdzeniem odbioru. 

Stwierdzono, iż jedna z wylosowanych osób, nie zgłosiła się do kwalifikacji wojskowej, 

i nie odebrała wezwania. 

W trakcie kontroli ustalono, iż wezwania sporządzane były według wzoru określonego  

w załączniku do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej. Wezwania podpisała 

upoważniona do działania w imieniu organu osoba, stwierdzono jednakże brak pieczęci 

nagłówkowej organu wzywającego. Powyższe jest praktyką błędną  

i stanowi naruszenie § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej. 

 

3.3.2. Prowadzenie listy stawiennictwa i wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do 

powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
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W toku czynności kontrolnych ustalono, że Prezydent Nowej Soli prowadził listę 

stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej, uwzględniającą dane osobowe tych osób 

określonych w art. 32 ust. 9 pkt 1 ustawy. Listy były sporządzone w sposób określony 

w § 9 ust. 7 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej, według wzoru określonego 

w załączniku nr 3.  

Lista stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. zawiera: listę stawiennictwa 

rocznika podstawowego (mężczyzn urodzonych w 2000 r.), listę stawiennictwa rocznika 

starszego podlegającego stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej z wykazu osób 

o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony oraz listę 

stawiennictwa kobiet podlegających kwalifikacji wojskowej. 

 

W wyniku analizy dokumentów stwierdzono, że Prezydent Nowej Soli prowadzi wykaz osób 

o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony, ujmując  

w nim osoby, które nie dopełniły obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej  

w wyznaczonym terminie i miejscu. Realizując w ten sposób obowiązek wynikający 

z § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej. W 2019 r. do ww. 

wykazu wpisano osobę, wybraną losowo do kontroli przez zespół kontrolny, która nie 

zgłosiła się do kwalifikacji wojskowej. 

 

3.3.3. Realizacja obowiązków informacyjnych dotyczących kwalifikacji wojskowej 

Prezydent Miasta przekazał wojewodzie wnioski dotyczące liczby osób podlegających 

wezwaniu do kwalifikacji wojskowej, zgodnie z § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie 

kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem Starosty Nowosolskiego, pismem z dnia 

20 listopada 2018 r.  

Jeden egzemplarz listy stawiennictwa organ kontrolowany przekazał do Starostwa 

Powiatowego w Nowej Soli, gdzie mieści się siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej, 

zgodnie z § 9 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej. 

Ponadto stwierdzono, że organ realizował obowiązek wynikający z § 10 ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej, tj. ustalał przyczyny niestawienia się osób 

do kwalifikacji wojskowej i miejsce ich pobytu, a wyniki ustaleń przekazywał 

przewodniczącemu powiatowej komisji lekarskiej oraz właściwemu wojskowemu 

komendantowi.  

Prezydent Miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 

3 miesiące zawiadomił organy właściwe ze względu na miejsce pobytu stałego 

o stawieniu się osoby po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej. Zawiadomienie zgodne 

jest ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji 

wojskowej. 

Zawiadomienia podpisała upoważniona do działania w imieniu organu osoba. 

Stwierdzono jednak brak oznaczenia organu.  

Kierowanie zawiadomień do urzędu zamiast do organu właściwego, jest praktyką błędną, 

stanowi naruszenie § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej. 

Prezydent Miasta przekazał wojskowemu komendantowi uzupełnień imienne zestawienie 

osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, 

w którym ukończyły 24 lata życia, zgodnie z §10 ust. 1 pkt 5 lit. a. 
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Nie realizował natomiast obowiązków wynikających z ww. zapisów lit. b, ponieważ  

w kontrolowanym okresie nie zaistniały sytuacje o których mowa w powyższym przepisie, 

tj. które już stawały do kwalifikacji wojskowej, lecz nie zgłosił się na wezwanie do 

powiatowej komisji lekarskiej w czasie przeprowadzanej kwalifikacji wojskowej. 

 

3.4. Terminowość wykonywania obowiązków dotyczących kwalifikacji wojskowej 

W wyniku kontroli stwierdzono, że wezwania do kwalifikacji wojskowej były doręczane 

osobom co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem stawienia się 

do kwalifikacji wojskowej, zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji 

wojskowej.  

Listy stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej zostały sporządzone i przekazane 

powiatowej komisji lekarskiej w terminach przewidzianych w § 9 ust. 5 rozporządzenia w 

sprawie kwalifikacji wojskowej. 

Ponadto ustalono, że Prezydent Miasta w ciągu trzech dni zawiadamiał organ właściwy 

ze względu na miejsce pobytu stałego o stawieniu się osoby po raz pierwszy do kwalifikacji 

wojskowej, zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej. 

 

Jednakże należy tu zaznaczyć, iż w dokumentacji dotyczącej rejestracji i kwalifikacji 

wojskowej w miejscach przeznaczonych na oznaczenie organu stosowano oznaczenie 

aparatu pomocniczego.  

Wszystkie ww. przepisy precyzyjne wskazują również adresatów, którym organ  jest 

zobowiązany przekazać ww. dokumentację. Wobec powyższego należy prawidłowo 

oznaczać zarówno adresata jak i nadawcę, tj. organ, a nie urząd.  

 

 

Przedstawiając powyższe ustalenia, zalecam: 

 

1. Opatrywanie adnotacji o sposobie ustaleniu tożsamości osoby ubiegającej się 

o wydanie dowodu osobistego, pieczątką organu zamiast pieczątką imienną 

pracownika (zgodnie z posiadanym upoważnieniem). 

2. Umieszczanie na formularzach odbioru dowodu osobistego adnotacji o sposobie 

ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego (dotyczy 

wniosków składanych w formie dokumentu elektronicznego). 

3. Umieszczanie na formularzach zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego 

informacji o dacie wpływu do Urzędu.  

4. Rzetelne sprawdzanie kompletności i aktualności danych w składanych 

wnioskach/formularzach. 

5. Upoważnienie pracowników do działania w imieniu organu.  

6. Stosowanie właściwego oznaczenia organu.  

7. Wskazywanie pełnej podstawy prawnej umorzenia postępowania administracyjnego 

w zakresie ewidencji ludności. 

8. Zawiadamianie o nowym terminie załatwienia sprawy zgodnie z art. 36 K.p.a. 

9. Zamieszczanie adnotacji o opłatach ( skarbowej, za udostępnianie danych). 
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10. Właściwa kwalifikacja i klasyfikacja akt. 

11. Wskazywanie podstawy prawnej działania organu w odpowiedzi na wniosek  

o udostępnienie danych. 

12. Ustalanie uprawnień podmiotu publicznego do uzyskiwania danych jednostkowych 

w „Sekcji dla urzędnika”. 

 

W terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 

proszę o pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń i wykorzystaniu wniosków lub  

o przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych 

uchybień i nieprawidłowości.3 

 

Jednocześnie informuję, że od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują 

środki odwoławcze.4 

 

Podstawa prawna: 
1 art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464) oraz art. 2  i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 

15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z  2020 r. poz.  224), 
2 art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, 
3art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, 
4art.48 ustawy o kontroli w administracji rządowej. 
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