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WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 14-11-2017

Znak: SO.I.431.11.2017

Pan Leszek Walczyk

Wójt Gminy Tarłów

Ul. Rynek 2

27-515 Tarłów

  WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Urzędzie Gminy w Tarłowie w dniu 9 października 2017 r. przeprowadzili 

pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców:

 Małgorzata Bojar – inspektor wojewódzki – kierownik zespołu kontrolnego,

 Katarzyna Borycka – inspektor wojewódzki 

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli n-ry: 805/2017 i 806/2017 znak: 

SO.I.431.112017 z dnia 29.09.2017 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego 

przez  Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą: 

 wydawanie dowodów osobistych, udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, 

rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych, dokumentacji 

związanej z dowodami osobistymi,

 prowadzenie ewidencji ludności.

Kontrolą objęto okres od: 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam:
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 w zakresie wydawania dowodów osobistych - pozytywnie z nieprawidłowościami  

 w zakresie udostępniania danych osobowych z: rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania 

cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych, dokumentacji związanej z dowodami 

osobistymi - pozytywnie z uchybieniami  

 w zakresie prowadzenia ewidencji ludności  - pozytywnie z nieprawidłowościami

Kontrola został wpisana w książkę kontroli pod pozycją nr 7/2017.

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokonano następujących ustaleń: 

W zakresie wydawania dowodów osobistych oraz w zakresie udostępniania danych 

osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru dowodów 

osobistych, dokumentacji związanej z dowodami osobistymi:

W trakcie kontroli w zakresie: wydawania, wymiany dowodów osobistych oraz dot. 

dokumentacji gromadzonej w sprawach o wydanie, wymianę, dowodu osobistego, a także 

zgłoszenia o utracie dowodu osobistego informacji udzielała p. Bożena Wtorkowska - kierownik 

usc.

I. W procesie wydawania, wymiany dowodów osobistych; kontrola dokumentacji gromadzonej 

w sprawach o wydanie, wymianę, dowodu osobistego oraz zgłoszenia o utracie dowodu osobistego 

kontroli poddano dokumentację w 30 losowo wybranych kopertach dowodowych. 

Sprawdzone wnioski o wydanie dowodu osobistego złożone były w siedzibie organu Gminy 

Tarłów, wypełnione i podpisane własnoręcznie przez wnioskodawcę. 

W kopertach dowodowych znajdowały się potwierdzenia odbioru osobistego - udokumentowane na 

odpowiednim formularzu - zgodnie z § 13 ust 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 

dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w 

sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. 

W trakcie kontrolo ujawniono, iż w 2 przypadkach, gdzie na wniosku o wydanie dowodu 

osobistego jako powód zaznaczono „utrata dowodu” brak było formularza zgłoszenia utraty lub 

uszkodzenia dowodu osobistego oraz zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. 

Pani Bożena Wtorkowska - realizująca zadania z zakresu wydawania dowodów osobistych – 

wyjaśniła, iż w jednym przypadku wnioskodawca telefonicznie poinformował, iż utracił dowód 

osobisty i na tej podstawie dokonano unieważnienia utraconego dowodu w RDO. Z wyjaśnień 

złożonych przez p. Bożenę Wtorkowską wynika, iż  zawiadomienia o utracie dowodu osobistego 

przyjmowała zawsze w formie ustnej, nie sporządzając przy tym formularza zgłoszenia utraty lub 

uszkodzeniu dowodu osobistego (zał. akta kontroli – protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia). 
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Jednocześnie p. Bożena Wtorkowska wyjaśniła, iż zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu 

dowodu osobistego wydawała zgłaszającemu utratę dowodu osobistego w 1 egzemplarzu 

w terminie późniejszym tj. w momencie jego osobistego stawienia się w urzędzie gminy. 

Zatem należy stwierdzić, że został pominięty sposób i tryb postępowania w sprawach utraty/ 

uszkodzenia dowodu osobistego, co należy uznać za nieprawidłowość. 

Podczas kontroli ustalono, iż zdarza się, że wnioski wypełnione są małymi literami, bardzo 

niestarannie, podpisywane nieczytelnie. Dodatkowo w kilku przypadkach na wniosku w miejscu 

przeznaczonym na wpisanie nazwy miejscowości organu do którego składa się wniosek,  widniała 

nazwa miejscowości zamieszkania wnioskodawcy lub też brak było nazwy miejscowości. 

W trakcie kontroli kontrolujący zwrócili uwagę aby przy czynnościach związanych 

z przyjmowaniem wniosków o wydanie dowodu osobistego kontrolowana zachowała większą 

staranność i dbałość.  

W kontrolowanym okresie nie było przypadku odmowy wydania dowodu osobistego 

w drodze decyzji administracyjnej. 

II. Zadaniami z zakresu udostępniania danych z rejestru dowodów osobistych, dokumentacji 

związanej z dowodami osobistymi zajmuje się p. Bożena Wtorkowska - kierownik usc, natomiast 

udostępnianiem danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców do marca 

2017 r. zajmował się p. Dariusz Letkiewicz, który obecnie jest zawieszony w czynnościach 

służbowych. 

Dokumentacja dot. udostępniania danych z rejestru dowodów osobistych, dokumentacji związanej 

z dowodami osobistymi zgromadzona była w skoroszycie pod nazwą: „Korespondencja, obsługa 

dowodów osobistych” symbol: SO-5344.1.2016. Kontrolujący zwrócili uwagę na błędne  

oznaczenie teczki - zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną – zał. Nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dn. 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

 (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.) - sprawy dot. udostępniania danych z ewidencji ludności 

lub dokumentacji wydanych dowodów osobistych  zostały oznaczone symbolem klasyfikacyjnym 

5345. 

Natomiast dokumentacja dot. udostępniania danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania 

cudzoziemców znajdowała się w skoroszycie pod nazwą: „Udostępnianie danych osobowych na 

wniosek 2016” znak: SO.5345.2016.
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Kontroli poddano 15 wniosków z czego 10 wniosków dot. rejestru mieszkańców, rejestru 

zamieszkania cudzoziemców, a 5 dotyczyło udostępnienia danych z  rejestru dowodów osobistych, 

dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

W jednym przypadku wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców został 

przekazany do innej gminy „zgodnie z właściwością miejscową”. Dodatkowo w odpowiedzi 

wskazano miejscowość na terenie której aktualnie zameldowana jest dana osoba. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, jeżeli w trakcie weryfikacji formalno – prawnej wniosku o 

udostępnienie danych okaże się, że dana osoba nie jest mieszkańcem danej gminy należy udzielić 

informacji według aktualnego stanu rejestru mieszkańców i w przypadku braku danych, 

odpowiedzieć wnioskodawcy, że poszukiwana osoba nie figuruje w rejestrze mieszkańców danej 

gminy, albo aktualnie nie posiada zameldowania na jej obszarze. Organ gminy może również 

poinformować wnioskodawcę o możliwości wystąpienia za pośrednictwem Centrum Personalizacji 

Dokumentów MSWiA, z wnioskiem o udostępnienie danych o osobie z ogólnokrajowego rejestru PESEL. 

W przypadku wniosków o udostęnienie danych z RDO, dokumentacji związanej z dowodami, 

stwierdzić należy, iż w 3 przypadkach brak było kopii sporządzonej odpowiedzi. Jedynie na 

wniosku widniała adnotacja z datą wysyłki, dodatkowo przy jednym wniosku brak było 

jakiejkolwiek adnotacji potwierdzającej sporządzenie i wysłanie odpowiedzi.  W trakcie kontroli 

p. Bożena Wtorkowska wyjaśniła, iż na wszystkie złożone wnioski udzielono odpowiedzi, jednakże  

kserokopie/dodatkowe egzemplarze odpowiedzi nie były dołączane do sprawy. Powyższe 

postępowanie należy uznać za uchybienie. Brak dokumentu potwierdzającego udzielenia 

odpowiedzi może wzbudzać podejrzenia, co do zakresu udostępnienia danych.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż realizację zadań: w zakresie 

wydawania dowodów osobistych należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami, natomiast 

w zakresie udostępniania danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania 

cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych, dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 

należy ocenić pozytywnie z uchybieniami.

W zakresie ewidencji ludności: 

Za zadania dotyczące prowadzenia ewidencji ludności, wynikające z ustawy z dnia 24 

września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 657) -  w zakresie 

postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych, w zakresie spraw związanych z 

obowiązkiem meldunkowym obywateli polskich i cudzoziemców - odpowiedzialna jest Pani 

Bożena Wtorkowska  – kierownika USC, przy czym obowiązki w zakresie ewidencji ludności 

przejęła dopiero w  marcu 2017 roku. W okresie kontrolowanym zadania podlegające kontroli 
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realizował Pan Dariusz Letkiewicz – inspektor ds. ewidencji ludności, który od marca 2017 roku 

jest zawieszony w wykonywaniu swoich obowiązków.

Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą prowadzenie ewidencji ludności odbywa się w formie 

elektronicznej, tj.: w rejestrze PESEL, w rejestrach mieszkańców oraz rejestrach zamieszkania 

cudzoziemców. Rejestry zamieszkania cudzoziemców mogą być prowadzone w systemie 

kartotecznym (zgodnie z art. 3 ust.2 cyt. ustawy o ewidencji ludności).

Kontroli poddano następujące czynności:

1. Realizacja spraw związanych z wykonywaniem obowiązku meldunkowego 

obywateli polskich.

2. Dokonywanie zameldowania/wymeldowania cudzoziemców.

3. Prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy o 
ewidencji ludności

Ad. 1.  Zgodnie z art. 24 ust.2 ustawy o ewidencji ludności obowiązek meldunkowy polega na: 

1) zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;

2) wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;

3) zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza 

granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontroli poddano 100 % druków, co wynika ze stosunkowo niewielkiej ilości 

przedmiotowych zdarzeń w kontrolowanym okresie (choć przekraczającą minimalną liczbę zdarzeń 

- 30 – zgodnie z zasadą doboru próby), na podstawie których pracownik dokonywał zameldowania 

lub wymeldowania. 

Powyższe druki, przechowywane są w teczkach nieoznaczonych opisanych: 

- Zgłoszenia zameldowania na pobyt stały 2016;

- Zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy;

- Zgłoszenia wymeldowania.

Kontrolujący zwrócili uwagę, że dokumenty przechowywane są w teczkach nieoznaczonych, 

na których znajdują się tylko daty. Pouczono pracownika o konieczności oznaczenia teczek 

symbolem, wynikającym z Instrukcji Kancelaryjnej – zał. Nr 2 do Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.).

Po analizie akt sprawy kontrolujący stwierdzili:

1. Druki wypełniono prawidłowo. Każde sprawdzone zgłoszenie zawierało wszystkie dane 

wymagane do dokonania czynności: podpis właściciela lub podmiotu dysponującego tytułem 



6

prawnym do lokalu  potwierdzającego fakt pobytu osoby, adres, pod którym ma być dokonane 

zameldowanie. Dodatkowo druki zawierały adnotację dot. dokumentu potwierdzającego prawo 

do lokalu, a w przypadku czynności dokonanych przez pełnomocnika, do druku zostały 

dołączone pełnomocnictwa.

2. Jednocześnie stwierdzono, że nie wszystkie druki zostały opatrzone wymaganą datą i 

podpisem osoby przyjmującej zgłoszenie, jednakże stanowiło to przypadki incydentalne (2 

sztuki), a większość nie była opatrzona pieczęcią osoby przyjmującej druk. Kontrolujący 

zwrócili się o dochowanie większej staranności w ramach wykonywania zadań z tego zakresu. 

3. W ramach czynności kontrolnych, kontrolujący stwierdzili również, że zaświadczenia o 

zameldowaniu na pobyt czasowy wydawane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami w 

zakresie ewidencji ludności oraz opłaty skarbowej. Z ustnych wyjaśnień pracownika 

kontrolowanej jednostki wynika, że nie stosował w tym zakresie wymogów ustawy z dnia 24 

września 2010 r. o ewidencji ludności - art. 32 pkt. 2, z którego wynika, że  organ dokonujący 

zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o 

zameldowaniu na pobyt czasowy. Ponadto czynność ta – wydanie zaświadczenia na wniosek 

- podlega opłacie skarbowej określonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006 o opłacie 

skarbowej (Dz. U. z 2016 roku, poz.1827 j.t.). Zaświadczenia na pobyt czasowy wydawane 

były przez pracownika bez wymaganego wniosku i bez stosowania opłaty skarbowej.

4. Wszystkie czynności meldunkowe dokonane na ich podstawie znalazły odzwierciedlenie 

w rejestrze PESEL oraz w rejestrze mieszkańców.

Poddane analizie akta w części nie odpowiadają wymogom określonym we wskazanych powyżej 

przepisach. 

Ad.2.  Dokumentacja dotycząca obowiązku meldunkowego cudzoziemców prowadzona jest 

w systemie PUMA – rejestr cudzoziemców stanowi osobną zakładkę przy rejestrze mieszkańców. 

Druki dotyczące zameldowania/wymeldowania cudzoziemców na pobyt czasowy i stały 

przechowywane są w teczkach, w których znajdują się druki dotyczące obywateli polskich. W 

okresie objętym kontrolą zameldowano jedną osobę. Druk meldunkowy wypełniono prawidłowo. 

Do druku dołączono kserokopię decyzji legalizującej pobyt cudzoziemca na terenie RP.

Ad.3 .  Postępowania w przedmiocie wymeldowania/zameldowania przechowywane są w teczce  

SO.5343...2016. W kontrolowanym okresie prowadzono 4 postępowania administracyjne w 

przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego, zakończone decyzją administracyjną.
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- w sprawach znak: SO.5343.1.2016,  SO.5343.3.2016 - zgodnie z art. 105 §1 ustawy Kodeks 

postępowania administracyjnego wydano decyzję o umorzeniu postępowania  (postępowanie stało 

się bezprzedmiotowe – wnioskowani do wymeldowania sami się wymeldowali).

- w sprawie, znak: SO.5343.2.2016 – wydano decyzję o wymeldowaniu

- w sprawie, znak: SO.5343.4.2016  wydano decyzję o odmowie wymeldowania.

Zgromadzone dokumenty w przeprowadzonych postępowaniach poddanych kontroli wskazują, że:

1. Zgodnie z art. 7 i art. 77 kpa, że podejmowane są wszelkie kroki niezbędne do dokładnego 

wyjaśnienia stanu faktycznego, właściwie sporządzone są wezwania, zawiadomienia oraz 

protokoły z rozpraw administracyjnych, jednakże nie są zachowane terminy wynikające z 

Kpa, w zakresie:

- art. 36 Kpa, który nakłada na organ, również w przypadku zwłoki z przyczyn 

niezależnych od organu, obowiązek informowania strony o każdym przypadku 

niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 (podając przyczyny zwłoki i 

wskazując nowy termin załatwienia sprawy),

- art. 10, który wymaga od organu nie tylko zapewnienia stronom czynnego udziału w 

każdym stadium postępowania, ale także umożliwienia im, przed wydaniem decyzji,  

wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań  - w 

kontrolowanej dokumentacji stwierdzono brak zawiadomienia stron o zebranym materiale 

dowodowym i  możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji – 

Sprawy: SO.5343.4.2016, SO.5343.2.2016 (uchylona przez Wojewodę Świętokrzyskiego z 

dn. 27.09.2016 r., znak: SO.I.621.49.2016 r. z powodu naruszenia wymogów 

proceduralnych).

- art. 61 § 3 - zgodnie z  którym „datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień 

doręczenia żądania organowi administracji publicznej”; 

 w postępowaniu SO.5343.3.2016 strona złożyła wniosek w dn. 02.06.2016 r., a 

postępowanie zostało wszczęte z dniem 09.08.2016 r.,

 w postepowaniu SO.5343.1.2016 strona złożyła wniosek w dn. 01.02.2016 r., a 

postępowanie zostało wszczęte z dniem 22.02.2016 r.,

2. W sprawach: znak: SO.5343.1.2016, SO.5343.2.2016, SO.5343.3.2016 prawidłowo  

oznaczono strony, zgodnie z art. 28 kpa, natomiast w postępowaniu znak SO.5343.4.2016 

nie uwzględniono jako strony osób (rodziców strony) posiadających służebność osobistą 

w lokalu, którego dotyczyła sprawa (zgodnie z Aktem notarialnym), co stanowi uchybienie 

art. 28, a w konsekwencji art. 10 Kpa. (Uchwała NSA z dnia 05.12.2011 r. II OPS 1/11).
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3. W przypadku sprawy, znak: SO.5343.2.2017 kontrolujący stwierdzili, że po uchyleniu 

przez organ odwoławczy decyzji organu I instancji (głównie z powodu naruszenia 

wymogów proceduralnych – przepisów KPA), którą organ otrzymał w dniu 30.09. decyzją 

z dnia 06.12.2017 r. błędnie wznowiono postępowanie powołując się na art. 145§ 1, pkt. 4 

kpa. Abstrahując od faktu, że w przypadku uchylenia decyzji przez organ odwoławczy 

sprawa zostaje przekazana z powrotem organowi pierwszej instancji, który powtórnie 

rozpatruje sprawę merytorycznie, traktując ją jako niezakończoną, zatem nie wymaga 

wznowienia, niewłaściwie zastosowano przepisy Kpa, bowiem zgodnie z art. 147 kpa, 

wznowienie postępowania z przyczyny określonej w art. 145 przesłanki wznowienia 

postępowania § 1 pkt 4 następuje tylko na żądanie strony, a właściwą formą zgodnie z art. 

149 jest postanowienie, a nie decyzja. Ponadto kontrolujący za niepokojący uważają fakt, iż 

otrzymując decyzję Wojewody Świętokrzyskiego  w dniu 30.09.2016 r.,  działania w 

ramach przedmiotowego postępowania podjęto dopiero w dniu 06.12.2016 r., co bez 

uzasadnionej przyczyny stanowi zbędną zwłokę w załatwieniu sprawy i uchybienie 

wymaganego terminu.

4. Kontrolowane postepowania nie zawierają metryki sprawy, która zgodnie z art. 66a § 3 Kpa  

wraz z dokumentami do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i powinna 

być na bieżąco aktualizowana.

Reasumując w zakresie prowadzenia ewidencji ludności: 

 W pierwszym kontrolowanym obszarze stwierdzono uchybienia i 

nieprawidłowości – zastrzeżenia budzą kwestie opisane powyżej. 

 Kontrolujący pozytywnie oceniają drugi kontrolowany obszar. 

 Kontrolujący negatywnie oceniają prowadzenie postępowań 

administracyjnych w sprawach meldunkowych.

Zatem realizacja wykonywanych zadań oceniona została ostatecznie jako pozytywna z 

nieprawidłowościami.

Dodatkowo kontrolujący zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji (pismo z dnia 07.03.2017 r., znak: DSO-WEL-6190-13/2017) w zakresie 

gromadzenia danych w rejestrach mieszkańców, sprawdzili, czy zgodnie z art. 8 ustawy o 

ewidencji ludności zakres danych gromadzonych w rejestrze PESEL oraz rejestrach mieszkańców 

jest tożsamy oraz czy  zgodnie z pkt. 22 i 23 przywołanego przepisu zarówno w rejestrze PESEL 

jak i rejestrach mieszkańców gromadzone są wyłącznie dane dotyczące:

- ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela polskiego,

- ostatniego wydanego paszportu obywatela polskiego,



9

Nadmienić należy, iż gromadzenie w rejestrach mieszkańców nadmiarowych danych dotyczących 

innych niż ostatnie dokumentów obywatela polskiego od 1 marca 2015 r. nie znajduje oparcia w 

przepisach prawa i stanowi naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 

Kontrolujący sprawdzili zawartość gromadzonych danych dla 10 losowo wybranych osób (Pesel). 

Stwierdzono prawidłowy zakres danych. 

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

W zakresie wydawania dowodów osobistych:

1. Zaprzestać przyjmowania w formie ustnej zawiadomienia o utarcie dowodu osobistego i na tej 

podstawie dokonywania unieważnienia dowodu osobistego w RDO.

2. Każdorazowo w przypadku utraty dowodu  osobistego realizować sposób i tryb postępowania  

określony w obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

3. Zachować większą staranność przy przyjmowaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego.  

W zakresie udostępniania danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania 

cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych, dokumentacji związanej z dowodami osobistymi:

1. Przy udostępnianiu danych osobowych udzielać odpowiedzi na podstawie aktualnego stanu 

rejestru mieszkańców gminy Tarłów. W przypadku osób, które nie figurują w rejestrze 

mieszkańców gminy Tarłów, zaprzestać przekazywania w trybie art. 65 kpa wniosków 

o udostępnienie danych do organów gmin właściwcyh ze zwględu na miejsce zamieszkania 

poszukiwanej osoby. 

2. W przypadkach opisanych powyżerj - informować wnioskodawcę o możliwości wystąpienia za 

pośrednictwem Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, z wnioskiem o udostępnienie 

danych o osobie z ogólnokrajowego rejestru PESEL.

3. W przypadku udzielania odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych 

każdorazowo  sporządzać odrębne odpowiedzi na powyższe, bądź przechowywać kserokopię 

dokumentu, potwierdzającą udzielenie odpowiedzi.

4. Dokumentację dot. udostępniania danych z rejestru dowodów osobistych, dokumentacji 

związanej z dowodami osobistymi przechowywać w teczce pod właściwym symbolem 

klasyfikacyjnym oznaczonym zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną – zał. Nr 2 do Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.) 
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W zakresie prowadzenia ewidencji ludności: 

1. Gromadzenie i przechowywanie akt zgodnie z wymogami Instrukcji Kancelaryjnej – Jednolitym 

Rzeczowym Wykazem Akt, stanowiącym Zał. nr 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 

2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.).

2. Dochowanie większej staranności przy przyjmowaniu druków meldunkowych.

3. Bezwzględne stosowanie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności - art. 32 pkt. 2 

(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 657) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej 

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827) w zakresie wydawania zaświadczeń o zameldowaniu na 

pobyt czasowy.

4. Bezwzględne stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego szczególnie w 

zakresie spełnienia wymogów  art. 10, art. 36, art. 61, art. 66a.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań 

mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości, a także o przekazanie - 

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego – informacji 

o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych 

działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Skład zespołu kontrolnego:
1/ Małgorzata Bojar inspektor wojewódzki - kierownik zespołu kontrolnego
2 /Katarzyna Borycka inspektor wojewódzki

Z up. Wojewody Świętokrzyskiego 
Mariusz  Cołoszyński
Dyrektor Wydziału

Wydział Spraw Obywatelskich i 
Cudzoziemców 


